
Tak	for	sidst! 
Kære	deltagere	på	Zoom-webinaret	27.	oktober	9.00-11.00  
Sammen	om	det	gode	arbejdsmiljø	 
for	lederre,	TR	og	AMR	i	Odder	KOmmune 
 
Her	kommer	som	lovet	de	slides	jeg	viste.  
Dog	lidt	ændret	da	jeg	vist	ikke	havde	Klladelse	Kl	alle	billederne…. 
Og	indføjet	er	jeres	mange	gode	pointer	fra	chaOen	

I	er	velkomne	Kl	at	kontakte	mig	for	yderligere	info  
Erhvervspsykolog	Michael	Munch-Hansen  
2636	1863  
michael@emmh.dk	
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hOps://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/rwppjgbf/paaforkant.pdf

Hvis jeres  
arbejdsplads  
var en have…



Havearkitekter/strategi

Gartnere

Brugere / Gæster

5 minutters drøftelse:  
Hvordan er jeres have?  
Hvem har hvilke roller i den?



Resultat fra chatten (1): 
Tænk hvis der ikke kom resultater på 
trivselsundersøgelsen…


Hvor har I allerede data og input til jeres 
vurdering af trivslen? 

Møder i afd.

APV, personalemøder

Data vedr. fravær

Sygefravær

Trivselsrunde på p-møde

TR’s kontakt til medlemmerne - faglige klubmøder

Hvilke punkter kommer under evt. til møderne

Engagement i hverdagen

Hvad kommer personalet med til lederne

Uformelle data fra TRIO møder - både lokalt og fælles

TR og AMR’s formelle og uformelle møder med lederen

Egen psykiske APV imellem trivselsmålinger

Løser vores kerneopgaver

APV og P-møder ( trivselsrunde)

AMR’s kontakt til leder og medarbejdere

Rapport fra Arbejdstilsynet

Hvad er der tillid til at komme til hinanden og lederen med.  
Er der et trygt niveau af konfrontation

Sygefravær model 1-4-14 - de fleste fortæller selv årsag til sygdom. 

Lav personaleomsætning

Teammøder, hvor afdelingsleder får input fra medarbejderne

Lederens kontakt med medarbejderne

Den daglige oplevelse af stemning i afdelingen

Ingen opsigelser, uopfordrede jobansøgninger.

Sygefravær

Trio hver uge

APV


Personalemøder

Sygefravær

Personaleomsætning

Arbejdsskader

MUS- og GRUS samtaler

Chikane anmeldelser

MED-udvalg dagsorden + ref.

Hvordan de faglige organisationer omtaler os som arbejdsplads

Hvordan tidligere ansatte omtaler os som arbejdsplads

AMR arbejdet/runderinger m.v. 

Arbejdstilsynet (AT)

Individuelle samtaler mellem leder og medarbejdere

Deltagelse til sociale arrangementer fx julefrokost, afdelingsture m.v.

Møder i ledelsen, møder mellem TR og AMIR amir og ledelsen. teammøder mellem personalet 

Tydelig information og rammesætning på p-møde

Personaleudskiftning og sygemeldinger

Snakken i personalerummet

MUS, TUS

TRIO møder

GRUS og MUS Fokusgruppeinterview på arbejdsmiljøet

Stemningen

Søgning til ledige stillinger

APV

Beboertrivsel

Proaktive vedr. effektivisering

Åben dialog og imødekommenhed mellem personale og ledelsen. 

Pårørendetrivsel - klager

Ingen rekruteringsproblemer

Hvis eleverne trives og har gode resultater er det en god indikator for at personalet lykkedes og dermed trives


Resultat fra chatten (2): 
Tænk hvis der ikke kom resultater på 
trivselsundersøgelsen…  
Hvor har I allerede data og input til jeres 
vurdering af trivslen? 

Møder i afd.

Data vedr. fravær

Sygefravær

Trivselsrunde på p-møde

TR’s kontakt til medlemmerne - faglige klubmøder

Hvilke punkter kommer under evt. til møderne

Engagement i hverdagen

Hvad kommer personalet med til lederne

Uformelle data fra TRIO møder - både lokalt og fælles

TR og AMR’s formelle og uformelle møder med lederen

Egen psykiske APV imellem trivselsmålinger

Løser vores kerneopgaver

APV og P-møder ( trivselsrunde)

AMR’s kontakt til leder og medarbejdere

Rapport fra Arbejdstilsynet

Hvad er der tillid til at komme til hinanden og lederen med.  
Er der et trygt niveau af konfrontation

Sygefravær model 1-4-14 -  
De fleste fortæller selv årsag til sygdom. 

Lav personaleomsætning

Teammøder, hvor afdelingsleder får input fra medarbejderne

Lederens kontakt med medarbejderne

Den daglige oplevelse af stemning i afdelingen

Ingen opsigelser, uopfordrede jobansøgninger.

Sygefravær

Trio hver uge

Personalemøder

Sygefravær


Personaleomsætning

Arbejdsskader

MUS- og GRUS samtaler

Chikane anmeldelser

MED-udvalg dagsorden + ref.

Hvordan de faglige organisationer omtaler os som arbejdsplads

Hvordan tidligere ansatte omtaler os som arbejdsplads

AMR arbejdet/runderinger m.v. 

Arbejdstilsynet (AT)

Individuelle samtaler mellem leder og medarbejdere

Deltagelse til sociale arrangementer fx julefrokost, afdelingsture m.v.

Møder i ledelsen, møder mellem TR og AMIR amir og ledelsen.  
Teammøder mellem personalet 

Tydelig information og rammesætning på p-møde

Personaleudskiftning og sygemeldinger

Snakken i personalerummet

MUS, TUS

TRIO møder

GRUS og MUS Fokusgruppeinterview på arbejdsmiljøet

Stemningen

Søgning til ledige stillinger

Beboertrivsel

Proaktive vedr. effektivisering

Åben dialog og imødekommenhed mellem personale og ledelsen. 

Pårørendetrivsel - klager

Ingen rekruteringsproblemer

Hvis eleverne trives og har gode resultater er det en god indikator for  
 at personalet lykkedes og dermed trives


Henvendelser fra medarbejdere til AMR

Trusler og voldsregistreringer, fraværsregistrering 
Hvordan omtaler borgerne det 
TRIO/MED (samarbejdet mellem med.arb/ledelse i TRIO) 
Oplevet stemning på arbejdspladsen  
Mængden i arbejdet og relationen i arbejdet burde komme frem i 
drøftelserne i hverdagen

Stemningen

Stemningen ved f.eks overlap mellem vagter i døgnområdet

Ingen rekrutteringsproblemer

Man har brød og kager med

Gode og åbne dialoger med hinanden  
(ledere, medarbejdere, AMR m.v.) Ikke nødvendigvis formelle

Informationer i HR-afdelingen

Uformel pejling fra AMR til ledelse der tages fat med det samme

Tilbagemeldinger til leder fra medarbejdere på tiltag



Dørkarmsinterview  
På forkant side 15

Sidemandsinterview  
På forkant side 15

Eksisterende data  

Pointe:  
den indsats I laver,  
og måden I laver den på, 
er i sig selv med til  
at skabe trivsel!

Første del af pjecen:  
7 metoder til  
inddragelse  

Anden del af pjecen:  
8 metoder til  
samarbejdet i  
arbejdsmiljøgruppen 
(TRIO, MED)



-FunkKon	baseret	på	arbejdsmiljøloven
-Bidrager	Kl	at	forebygge	nedslidning
-Bidrager	Kl	et	sundt	og	sikkert	arbejdsmiljø

-Sikre	organisaKons-dri\	og	arbejdsmiljø
-Personaleansvar,	sikre	trivslen
-Sikre	overholdelse	af	love,	a\aler	og	OK
-Sikre	sundt	og	sikkert	arbejdsmiljø

-FunkKon	baseret	på	OK-a\aler
-Indgår	individuelle	og	kollekKve	a\aler
-Skal	fremme	rolige	og	gode	forhold

TR AMR Leder

Indbyrdes roller og forventninger På forkant s. 29

Gråzoner 
Indbyrdes roller og  
forventninger  
mellem  
leder, TR og AMR

Spilleplade fra Gråzonespillet



www.forhandlingsfaellesskabet.dk

Vedr. roller og forventninger:  
Mange gode materialer på nettet

arbejdsmiljoweb.dk (BFA) 
AT.dk 
VPT.dk (bl.a. nyhedsbreve) 
lederweb.dk 
NFA.dk


Eksempelvis disse nye 
publikationer fra KL og  
Forhandlingsfællesskabet

Trivselsundersøgelsen



Rigtig meget godt at hente på HR-portalen

Fem af jer har et problem…  

Lad os lave en handleplan….  

Øh, hvor starter vi?

Anonymitet



Behøver I anonymitet lokalt?

-Temamøde 
-Udvælg 2-3 spørgsmål, 
-Alle noterer hvad de ville  
 svare i dag 
-Emnet behandles med  
 det samme 
-Man inviterer til at hæve  
 anonymiteten og fortælle  
 om sine svar 

Mindre fokus på ”foto-teknik”



Opfølgningsmøde


Gæt på resultatet

Lad deltagerne gætte på 
resultatet før I fremlægger 
dem. 
 
Hvilke to områder vil være 
mest røde? 
Hvilke to områder vil være 
mest grønne?




Er rød/lav

altid = skidt? 
 
Er grøn/høj 

altid = godt?

Pas på datadøden



Negativ brainstorm: 
Verdens dårligste idéer til 
opfølgningsmøder

Start fra toppen og gå hele vejen igennem til bunden. Hvis lederen danser resultatet! (?) 

Hvis lederen bare bestemmer hvordan der skal arbejdes med det

Ligger undersøgelsen i skuffen eller negligere

Vi har lige 5 min til dette møde

Lederen holder enetale og kommer med forklaringerne, laver analysen selv

Gennemgå rapport fra A til Z på et fire timers møde uden forplejning og på slide. 

En leder der gennemgår rapporten (alene) og sender en mail ud til afdelingen med 
 hvad han/hun ser, og afslutter med "hvis I ikke er enige, så kontakt mig". 

Bebredelse og mangelende anerkendelse

Fokuser kun på det negative eller kun på det positive

Gå udenom det dårlige eller skjule det

5 min information til medarbejderene

For kort tid til analysen - for lang tid

Læg det en lørdag

Oversætter alene fx Det er er jo bare fordi vi er midt i Corona-halløjs

Undlader at gå i dybden. bare giver overordnet tilbagemelding.

Efterfølgende laver vi 15 arbejdsgrupper 

Overbetoner det positive og nedtoner det negative

Vi fremlægger:  det er sådan det er...vi gør sådan og sådan

Hvis ledelsen bliver fornærmet over en dårlig trivsels undersøgelse 


Kun fokus på det negative

Lederen siger: Vi gør først noget ved det, når vi ved hvem det handler om!

Lederen fremlægger og gør det med sin fortolkning af sandheden, 
 hvilket kan gøre det svært at få en åben debat. 

Ingen dialog og kun skriftlig tilbagemelding fra ledelsen

Opfølgningsmødet der ikke eksisterede...

Opfølgningen er på som evt. på et personalemøde.

Gennemgang uden dialog eller spontane input , åben dialog....

Sende det ud på aula til forældrene

At ændre en anonym undersøgelse til en ikke-anonym

Konstatere at der er noget der ikke fungere, og vi vælger ikke at handle  
på det og italesætte det.

Kun lade samme tre tale (som altid taler)...

Lederen vælger, hvilke dele af opfølgningen han/hun vil tale om ,  
f.eks. gennemgås lederevalueringen ikke. 

Bortforklare det negative i stedet for at arbejde med at forbedre det 

Brugere rapporterne til splitting

Tror vi skal behandle alle emner i et højt tempo

Ledelsen "ligger" det ned (kan du ikke lide lugten i bageriet, må man jo 
 finde et andet sted at være), at der ikke åbnes op for dialog, at alle ikke 
 inviteres ind, fokus på italesættelsen/brugen af ord, oplevelsen af at man "skal finde på noget",  

Handleplaner



Handleplaner


Hovedbudskab: 
Husk lovkravene til APV 

plus  
gør den tilgængelig,  

synlig, dynamisk 
og dialogisk

Man	lykkes	bedst	med	indsatser	på	 
arbejdspladsen,	hvis	alle	IGLO-niveauer	 
bidrager	og	hvis	der	er	samklang	 
mellem	indsatserne	på	hvert	niveau: 
Individ,	Gruppe/team/kolleger,	 
Ledelse,	Organisation	
 
Intet	niveau	kan	trække	frinummer	 
og	bare	vente	på,	at	de	andre	får	lavet	deres	indsats

IGLO-modellen

Udviklet af Michael Munch-Hansen til NFA-projekt Ledelse af Teams (bog: Teamledelse med det rette twist)

Tilbud: gratis pdf af bogen  

hvor IGLO er beskrevet,  

send mig en mail på  

michael@emmh.dk



Giv	handleplanen	  
et	IGLO-tjek	
 
Eksempel:	
voldspoli@k

Før  
en voldsepisode 

(fx værdier, 
spilleregler)

Under  
en episode 

(fx nedtrappede sprog, 
komme i sikkerhed)

Efter  
en episode 

(fx kriseberedskab og 
registrering)

Organisation

Ledelse

Gruppe

Individ

Brug det mandat I allerede  
har fået, men pas på at I  
(arbejdsmiljøgruppen/TRIO/MED)  
ikke gør det hele selv 

Sørg for inddragelse



Dialogiske metoder

Anbefaling:  
vel-timet, vel-doseret dialog

Pas på med ”alle skal være med til det hele”  
 
En dialogisk tilgang kan give bagslag hvis det opleves 
som pseudo-inddragelse, forhastet eller spild af tid



Skal alle være med til alt når man 
arbejder dialogisk?
Hvem må tage initiativet?

Pointe: afhænger af  
-emnet 
-hvornår i processen

(Tænk f.eks. på mobbe-problematikker)

Tovet - Hvor står du på en skala fra 1-10? På Forkant, s.7

1
5

10
Vælg 1 emne ad gangen, max 3-4 emner i alt 
(det kan evt være et af spørgsmålene fra målingen) 
Bed deltagerne placere sig for hvert emne: hvor velfungerende synes du 
personligt at emne-X er for dig? 1= helt forfærdeligt, 10= helt fantastisk 

Efter opstilling: sidemandsinterviews:  
-Hvorfor står du her? Hvorfor står du ikke længere nede?  
-Hvad skulle der til for at du stod længere oppe? 
-Når du ser den samlede fordeling, hvad tænker du så? 
-Hvad er vores forslag til arbejdsgruppen?  
-Hvad skal der ske af forandringer hvis vi skal have et mere positivt billede?



Udsnit af Forbedringstavlen, lavet af Michael Munch-Hansen til SAM-projektet på NFA (www.nfa.dk/sam)

Spejlægsmodellen	 

Det	vi	måske	  
kan	gøre	noget	ved 

Her	er	det	godt	at	bruge	 
”det	skal	knageme	være	

løgn”-energien

Det	vi	har	  
indflydelse	på	

Her	er	det	lettest	 
at	være	aktør

Det	vi	ikke	kan	 
gøre	noget	ved	

Fokuserer	man	på	alle	 
de	dårlige	ting	som	sker	her	 
ender	man	ofte	som	offer

Hovedpointe:	 
lav	handleplaner	i	blommen	og	hviden
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Vi gør det

Vi gør det ikke

Er ikke besluttet 
Situationen er acceptabel 

Det er et problem for få 
Ikke vigtigt, lille problem 
Problem vil løse sig selv 

Ingen betydning for fravær 
Indsats skaber utilfredshed

_ _ _ _ _Er tidligere besluttet 
_ _ _ _ _Situationen uacceptabel 
_ _ _ _ _Problem for mange 
_ _ _ _ _Vigtig, stort problem 
_ _ _ _ _Vil ikke løse sig selv 
_ _ _ _ _Betydning for fravær 
_ _ _ _ _Vil skabe tilfredshed 
 

Vælg et muligt indsatsområde 
Sæt X på hver linje. Hvad hælder det til?

Prioriteringsvippen: Indsatsområder

Vi gør det

Vi gør det ikke

Lille effekt af indsats 
Effekt for få 

Vi har brug for hjælp udefra 
Der er en risiko ved planen 

Planen er urealistisk 
Dyrt, svært 

Vil svække faglighed/kvalitet

_ _ _ _ _Stor effekt af indsats 
_ _ _ _ _Effekt for mange 
_ _ _ _ _Vi kan klare det selv 
_ _ _ _ _Ingen risiko  
_ _ _ _ _Realistisk 
_ _ _ _ _Billig, let 
_ _ _ _ _Styrke faglighed/kvalitet

Vælg en mulig handleplan 
Sæt X på hver linje. Hvad hælder det til?

Prioriteringsvippen: Handleplaner



Sexisme Balancer i 
arbejdslivet

Omsorgs-
træthed

Dot-afstemning

Vi gør det

Vi gør det ikke

1
5

10

5 minutters summen 
om prioritering



Tavlehandleplaner-1

En blandt mange mulige tabel-udgaver På forkant s.9

Tavlehandleplaner-2

Forbedringstavlen, lavet af Michael Munch-Hansen til SAM-projektet på NFA (www.nfa.dk/sam)



Hvad skal vi? Bare rolig, er i gang! Færdiiii!

Pointe: lav bare jeres egen hjemmestrikkede udgave

Fra DoBetter: 
En APV-APP  
med dialogiske/digitale  
APV-metoder,  
fx med brug af foto  
Se www.Dobetter.tools  



Emnet, hvad skal ændres?

Hvad er fakta / objektivt? 
Hvad er fornemmelse /subjektivt?

Hvad vil man  
kunne gøre?

Hvem kan beslutte? 
Hvad er besluttet?

To-do liste:  
Hvem gør hvad hvornår?

Opfølgning, læring



Den gode nabohjælp over hækken……
En	anbefaling: 
Lav	swop-a@aler.  
”Hvis	jeg	hjælper	med 
at	afvikle	et	
opfølgningsmøde	hos	
dig,	kommer	du	så	og	
afvikler	det	hos	mig?”	

Vær	konsulenter	for	
hinanden.	Det	er	graGs	
og	meget	lærerigt.  
Og	så	kan	I	koncentrere	
jer	om	blot	at	være	
deltagere	på	jeres	  
eget	møde



En sidste ting jeg ikke nåede:  
Se side 22/23 i På Forkant.  
Her er et rigtig godt lille  
spørgeskema med nogle  
gode nøglepunkter til  
gode indsatser.


