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1 Rapportens opbygning og et kort 
resume 

I denne rapport redegøres der for et pilotprojekt, som er gennemført på Glostrup 
Hospital. Målet med projektet er på den ene side at undersøge, hvilken status 
arbejdsmiljøarbejdet har på en så stor og kompleks arbejdsplads som et hospital, 
og på den anden side at opnå erfaring med nogle kvalitative metoder, der kan 
undersøge dette.  

Efter en kort beskrivelse af baggrunden for rapporten og en præsentation af Glo-
strup Hospital, vurderes arbejdsmiljøarbejdets status ud fra tre synsvinkler. Den 
første er opbygningen og sammensætningen af arbejdsmiljøorganisationen. Or-
ganisationen beskrives og der lægges særligt vægt på relationen mellem ar-
bejdsmiljøgrupperne på afdelingsniveau, den professionelle arbejdsmiljøfunktion 
og det centrale arbejdsmiljøudvalg.  

Nogle særlige forhold viser sig at kendetegne arbejdsorganisationen på Glostrup 
Hospital. Det er først og fremmest, at det altid er den ansvarlige afdelingsleder, 
der indgår i arbejdsmiljøgruppen, desuden har arbejdsmiljøarbejdet været karak-
teriseret af udvikling af forskellige ’nye’ og alternative metoder og roller. Det dre-
jer sig f.eks. om forflytningsvejledere og andre såkaldte ’barfodsaktører’, dvs. 
medarbejdere, der ikke er valgt, men af eget engagement melder sig til opgaven 
og gennem et kort oplæringsforløb rustes til opgaven. Det drejer sig også om 
inddragelse af nye former for arbejdsmiljørunder og om et relativt veludviklet 
samarbejde mellem Arbejdsmiljøfunktionen og de driftstekniske afdelinger. Ar-
bejdsmiljøorganisationen er beskrevet i kapitel 4.  

Den anden synsvinkel fokuserer på, i hvor stort omfang arbejdsmiljøaktørerne 
besidder eller har behov for faglige, politiske og strategiske kompetencer. Disse 
kompetencer er afdækket gennem interview med udvalgte aktører og gennem et 
såkaldt historieværksted, der gennemgik tre konkrete sagsforløb. De arbejdsmil-
jøfaglige kompetencer i arbejdsmiljøgrupperne ser ud til at blive tilvejebragt gen-
nem de formelle uddannelser og bakket op af de professionelle arbejdsmiljøfolk i 
Arbejdsmiljøfunktionen. I arbejdsmiljøgrupperne har aktørerne behov for såvel 
procesorienterede kompetencer som strategiske evner.  
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Der er stor forskel på udbredelsen af disse kompetencer, og det antages, at de 
primært opnås gennem erfaring. Der peges dog også på, at strategiske kompe-
tencer fremmes gennem multifagligt samarbejde, f.eks. når arbejdsmiljøaktører 
indgår i runder sammen med ansvarlige for andre drifts- og stabsfunktioner, og 
gennem samarbejde mellem arbejdsmiljøgrupperne og engagerede medarbejde-
re, der påtager sig praktiske arbejdsmiljøopgaver. Diskussionen af kompetencer 
foregår i kapitel 5.  

Den tredje synsvinkel er omfanget af og vejene for kommunikation og samarbej-
de om arbejdsmiljøindsatsen. Gennem interview og historieværkstedet er der 
afdækket seks veje ad hvilke samarbejdet mellem de forskellige aktører i ar-
bejdsmiljøarbejdet udvikler sig. Analysen og de seks samarbejdsflader beskrives 
i kapitel 6.  

I kapitel 7 sammenfattes pilotprojektets resultater og der konkluderes og gives 
nogle anbefalinger i forhold til de tre synsvinkler, som er beskrevet i de tre forud-
gående kapitler.   

Sidst i rapporten er der i kapitel 8 en kort perspektivering af nogle af pilotprojek-
tets resultater. Kapitlet er udarbejdet på baggrund af en fremlæggelse og drøftel-
se i regionsforum for arbejdsmiljø. 

I bilag 1 beskrives de tre sagsforløb, der er gennemgået i historieværkstedet og 
selve metoden ’historieværksted’ beskrives i bilag 2. I bilag 3 diskuteres de an-
vendte metoder og deres mulige videre anvendelse. Her foreslås, at historie-
værkstedet udvikles som en analysemetode, der ville kunne anvendes til udvik-
ling af det strategiske arbejdsmiljøarbejde.  

 

 

GOD LÆSELYST! 
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2 Baggrund og formål 

Baggrunden for denne rapport er et ønske fra Region Hovedstadens Koncern HR 
om at opnå øget viden om den aktuelle status for arbejdsmiljøarbejdet på regio-
nens virksomheder, samt at udvikle metoder til at frembringe denne viden.  For-
målet er at kunne vurdere kommende udviklingsbehov for arbejdsmiljøarbejdet i 
forhold til de lovgivningsmæssige krav og de personalepolitiske og arbejdsmiljø-
politiske udfordringer.  

Som et første skridt i at opfylde dette formål er der gennemført et pilotprojekt på 
Glostrup Hospital. Pilotprojektet skal på en ene side afprøve konkrete metoder til 
at frembringe data til undersøgelsen, og på den anden side skal pilotprojektets 
resultater pege på, hvordan der kan udarbejdes overordnede anbefalinger i for-
hold til: 

• hensigtsmæssige måder at organisere arbejdsmiljøarbejdet på 
• hvor der kan identificeres faglige og organisatoriske udviklingspotentialer 
• hvordan det strategiske arbejdsmiljøarbejde på virksomhedsniveau kan 

styrkes. 
 

 Pilotprojektet, der ligger bag denne rapport, har omfattet følgende aktiviteter:  

Kortlægning af den eksisterende formelle organisering.  

Det omfatter den formelle organisering, herunder den organisatoriske placering af 
arbejdsmiljøarbejdet, fx i en personaleafdeling, driftsafdeling eller andet. Res-
sourcer afsat til arbejdsmiljøarbejdet, herunder fx antal stillinger, selvstændig 
økonomi, andel i budgetter, m.m.  Målet er at skabe overblik over de organisato-
riske strukturer, hvem der er de centrale aktører, og hvor mange ressourcer, der 
er afsat til arbejdsmiljøindsatsen. Til afdækning heraf er følgende datamateriale 
anvendt:  

• Beskrivelse af den formelle organisering  
• Antallet af ansatte og deres kompetencer i arbejdsmiljøorganisationen 
• Statusrapporter og årsrapporter fra Arbejdsmiljøudvalget 
• Oplysninger indhentet gennem interviews  
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Overblik over de faglige politiske og strategiske kompetencer  

Det omfatter kortlægning af kompetencer, både faglige kompetencer til stede i 
organisationen og i forhold til det arbejdsmiljøpolitiske, strategiske arbejde i virk-
somheden. 

Målet er at skabe overblik over de kompetencer der bringes i anvendelse i ar-
bejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital. Herunder hvorledes arbejdsmiljøindsat-
sen prioriteres, hvilke temaer og problemstillinger der rettes deres fokus imod, 
hvilken erfaring der ligger bag indsatsen samt hvilken viden og færdigheder, der 
bringes i spil og efterspørges.  

Til afdækning heraf er der foretaget individuelle interview med 8 udvalgte nøgle-
personer: 

• 2 lokale arbejdsmiljørepræsentanter på forskellige niveauer, heraf en 
medarbejderrepræsentant i Arbejdsmiljøudvalget 

• 3 lokale arbejdslederrepræsentanter fra arbejdsmiljøgrupper på forskellige 
niveauer 

• Formand for Arbejdsmiljøudvalget 
• Arbejdsmiljøkoordinator 
• Driftschefen (leder af Arbejdsmiljøfunktionen) 

Personerne (der ikke allerede var defineret af funktionen) blev udvalgt ved at der 
blev inviteret åbent efter personer, der gerne ville bidrage.  

Disse interview bidrog til at afdække de kompetencemæssige forudsætninger for, 
hvordan de forskellige aktører oplever at kunne udfylde egen rolle. Spørgeguiden 
omfattede spørgsmål om hvilke opgaver de udfører, hvilke kompetencer de har 
erhvervet og trækker på, hvem de inddrager som eksperter, støttepersoner, til 
refleksion mm. Hvilke typiske dilemmaer de havner i og hvilke udfordringer det 
stiller dem overfor. Eksempler på sager der er gået godt og sager der ikke er lyk-
kedes er inddraget i interviewene. Der blev lagt vægt på at afdække opfattelser 
af, hvad der fremmer og hæmmer arbejdsmiljøarbejdet ift. politisk opbakning, 
opbakning fra ledelsen, opbakning fra kolleger og medarbejdere, forskellige op-
fattelser i faggrupperne, ressourcer, uddannelsesmuligheder, organisatoriske 
strukturer (SIO; MED) og samarbejde med andre aktører.  
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Kortlægning af kommunikation, samarbejde og samarbejdsflader på virksom-
hedsniveau 

Det omfatter kommunikation internt og eksternt, opad og nedad i organisationen. 

Primære samarbejdspartnere i virksomheden og samarbejdsflader til virksomhe-
dens øvrige organisation:personale, drift, hygiejne og kvalitetsområdet. Samar-
bejdet med MED-organisationen. 

Målet er, at skabe billeder af hvorledes arbejdsmiljøarbejdet udvikler sig over tid 
på hospitalet, såvel i forhold til aktiviteter der initieres fra centralt hold, f.eks. ud-
møntning af konkrete politikker, som aktiviteter der igangsættes på virksomheds- 
og afdelingsniveau.  De vigtigste af de kommunikationskanaler, der eksisterer og 
anvendes samt hvorledes de udvikles og bremses, er beskrevet. Samt hvilke 
aktører og netværk, der aktiveres i forskellige typer af sagsforløb. Her tænkes 
ikke kun snævert på arbejdsmiljøaktørerne, men også på driftsorganisationen, 
personaleafdeling, kvalitets- og hygiejnefolk og systemer mm. Der inddrages be-
skrivelser af, hvorledes typiske arbejdsmiljøsagsforløb udvikler sig, hvilke hin-
dringer og incitamenter der typisk forekommer i forhold til de fastlagte mål. For-
målet med dette er at sætte fokus på, hvad der hæmmer henholdsvis fremmer 
udviklingen af arbejdsmiljøindsatsen 

Denne del af opgaven er gennemført ved hjælp af den kvalitative metode histo-
rieværksted. Suppleret med informationer opnået gennem de ovenfor nævnte 
kvalitative interview. Til historieværkstedet var inviteret en gruppe personer, der 
repræsenterende de centrale funktioner i arbejdsmiljøarbejdet og var inddraget i 
tre konkrete sagsforløb, der dannede udgangspunkt for historieværkstedet. 
Gruppen blev sammensat i samarbejde med Glostrup Hospitals arbejdsmiljøko-
ordinator.  

Pilotprojektet er udført af TeamArbejdsliv ved Hans Jørgen Limborg og Inger Ma-
rie Wiegman samt to studenter, der har medvirket som referenter. Dataindsam-
lingen har fundet sted i perioden december 2009 til april 2010. 

Projektets aktiviteter er planlagt og udført i tæt samarbejde med Region Hoved-
stadens Koncern HR ved Charlotte Hyldtoft og Ghita Kjær og med arbejdsmiljø-
koordinator ved Glostrup Hospital, Annette Ledskov.  
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3 Virksomheden Glostrup Hospital  

Glostrup Hospital er ét af Region Hovedstadens 12 somatiske hospitaler og én af 
regionens 16 virksomheder. Hospitalet har ca. 500 sengepladser og ca. 2500 
medarbejdere. Der er ca. 18.000 operationer, 40.000 udskrevne patienter og 
230.000 ambulante besøg om året. Det årlige budget er ca. 1,4 milliarder kr.  

Da hospitalet blev indviet i 1958 var det et af Europas mest moderne hospitaler 
med en arkitektur, som tog udgangspunkt i et ønske om at få kortest mulige af-
stande mellem afdelingerne. Det blev bygget som aflastning for det dengang 
eneste hospital i Københavns Amts, som lå i Gentofte og det blev i 1976 afløst af 
Herlev hospital som amtets mest moderne hospital. Hospitalets samlede byg-
ningsareal er ca. 100.000 m2.   

I 1998 indledtes en meget omfattende renovering af hospitalet, som indebar at 
mange afdelinger midlertidigt flyttede, mens den bygning, de holdt til i, blev reno-
veret. Inden denne renovering var helt afsluttet, blev Københavns Amt som kon-
sekvens af strukturreformen fra 1. januar 2007 en del af Region Hovedstaden.  

Regionens sygehusplan fra starten af 2007 betød at Glostrup Hospital ændrede 
status fra at være ét af tre akuthospitaler for borgerne i Københavns Amt til at 
være nærhospital for borgerne i en række vestegnskommuner og specialhospital 
for større dele af regionens og landets borgere indenfor neurologi, rygsygdomme, 
øjensygdomme og rehabilitering. 

Gennemførelsen af hospitalsplanen har betydet omfattende organisatoriske og 
bygningsmæssige ændringer. 

Hospitalet har i skrivende stund 12 kliniske afdelinger med hver sin afdelingsle-
delse. Derudover har hospitalet 6 kliniske afdelinger, der er udefunktioner ledet 
fra andre hospitaler. Afdelingsledelserne består af 2 (evt. 1 eller 3) personer (ty-
pisk ledende overlæge og ledende oversygeplejerske), som refererer til direktio-
nen. Hospitalet har 5 stabsafdelinger herunder en driftsafdeling. Arbejdsmiljø-
funktionen hører under driftsafdelingen. (se organisationsdiagram på næste side) 
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Organisationsdiagram for Glostrup Hospital  
 

 
 
Kilde: Glostrup Hospitals hjemmeside 
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4 Arbejdsmiljøorganisationen 

I dette kapitel beskrives arbejdsmiljøorganisationen på Glostrup Hospital. Først 
omtales den ”arbejdsmiljøprofessionelle del”, dvs. den del, som omfatter de med-
arbejdere, som har en arbejdsmiljøfaglig uddannelse og som er ansat til at arbej-
de med arbejdsmiljø. Herefter beskrives den del af arbejdsmiljøorganisationen på 
hospitalet, som udgøres af ledere og valgte medarbejdere i alle dele af virksom-
heden og som i henhold til arbejdsmiljøloven i samarbejde skal varetage virk-
somhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde. Først og fremmest arbejdsmiljø-
grupper og Arbejdsmiljøudvalg, men også MED-udvalg og forskellige typer af 
ressource- og kontaktpersoner. Herefter omtales de økonomiske rammer for ar-
bejdsmiljøarbejdet og til sidst det indholdsmæssige fokus i arbejdsmiljøarbejdet.   

4.1 Den arbejdsmiljøprofessionelle del  

Arbejdsmiljøenheden, som består af 4 arbejdsmiljøfaglige og ½ administrativ 
medarbejder, er en stabsfunktion i driftsafdelingen med reference til driftschefen 
og fysisk placeret på samme gang som driftsafdelingens ledelse. Driftsafdelingen 
består af i alt ca. 500 medarbejdere, som varetager en lang række meget forskel-
lige servicefunktioner (herunder byggeteknik, driftsteknik, rengøring, køkken, 
transport- og forsyning). 

Driftsafdelingens 
ledelse

Driftsafdelingens 
ledelse

Byggeteknisk 
afdeling

Byggeteknisk 
afdeling CentralkøkkenCentralkøkken
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Figur 4.1 Arbejdsmiljøfunktionens placering i driftsafdelingen 

Arbejdsmiljøfunktionen blev grundlagt, da stillingen som arbejdsmiljøkoordinator 
blev etableret i 2001 som den første fuldtids arbejdsmiljøprofessionelle på hospi-
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talet. I stillingen blev ansat en akademiker (uddannet som teknologisk samfunds-
videnskabelig planlægger: tek - sam), som i 2005 fik en stilling i driftsledelsen og 
blev erstattet af den nuværende arbejdsmiljøkoordinator, som også er tek-sam-
uddannet. Funktionen blev udvidet, da en fysioterapeut, som fra en stilling i fysio-
terapien havde været aktiv i hospitalets forflytningsindsats, i 2004 blev ansat som 
ergonomisk konsulent. En stilling som kemikonsulent kom til i 2006 og besat med 
en kemiingeniør og senest er funktionen udvidet med ansættelsen af en arbejds-
psykolog i 2008. Den halvtids administrative medarbejder står bl.a. for tilmelding 
til kurser, administrationen i forbindelse med den lovpligtige arbejdsmiljøuddan-
nelse, anmeldelse af arbejdsskader og baggrundstal til årsrapport.  

Arbejdsmiljøkoordinatorens rolle er, at: 

• Sørge for at arbejdsmiljø kommer på dagsordenen i Virksomheds-MED-
udvalget (VMU) og direktion. Tænke arbejdsmiljø med ind i forhold til virk-
somhedsgrundlag og byggeplaner. Strategisk og politisk prioritering af ar-
bejdsmiljø og forebyggelse.  

• Sikre at organisationen er på plads, herunder sikre afholdelse af valg. Og 
sikre at den er klædt på, dvs. at arbejdsmiljøorganisationen kan det, den 
har brug for, således at egenindsatsen styrkes.  

• Løfte det, der falder igennem – være opmærksom på konsekvenssiden 
eksempelvis ulykker.  

Arbejdsmiljøkoordinatoren bruges som sparringspartner af både ledere og med-
arbejdere i den valgte arbejdsmiljøorganisation og kontaktes mere formelt, hvis 
løsningen på en sag er kompleks eller dyr. Arbejdsmiljøkoordinatoren servicerer 
Arbejdsmiljøudvalget (AMU) og er observatør i Virksomheds-MED-udvalget (V-
MED). Arbejdsmiljøkoordinatoren står som forfatter på materialer fra Arbejdsmil-
jøudvalget, herunder arbejdsmiljøårsberetningen. Arbejdsmiljøkoordinatoren re-
præsenterer Glostrup Hospital i Region Hovedstadens regionsforum for arbejds-
miljø, samt i øvrige arbejdsmiljøopgaver i regionen. 

Den ergonomiske konsulent er tovholder på hospitalets forflytningsindsats, her-
under ansvarlig for uddannelsen af forflytningsvejledere og for prioritering af an-
skaffelse og fordeling af hjælpemidler som eksempelvis loftslifte. Ergonomikonsu-
lenten rådgiver byggeteknisk afdeling i forbindelse med ombygning og renove-
ring.  
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Kemikonsulenten og arbejdspsykologen varetager begge en del opgaver som 
tidligere blev varetaget af eksterne arbejdsmiljørådgivere (typisk fra Alectia, tidli-
gere JobLiv Danmark).  

Arbejdspsykologen yder bistand til processer til forbedring af det psykiske ar-
bejdsmiljø (forebyggende om arbejdsorganisering og strategi, mægling i konflikter 
og debriefing ved vold og kriser). Der er stor efterspørgsel på individuelle samta-
ler med en arbejdspsykolog. Der er derfor etableret et samarbejde med eksterne 
krisepsykologer for at sikre ressourcer til det forebyggende arbejde samtidig med 
at ansatte kan få bedst mulig støtte og behandling. Det er arbejdspsykologen, der 
visiterer til den krisehjælp, der varetages af eksterne.  

De medvirkende i interviews og historieværksted, som har været aktive i hospita-
lets arbejdsmiljøarbejde længe, refererer til etableringen af Arbejdsmiljøfunktio-
nen som et vendepunkt i forhold til holdningen til arbejdsmiljø, fordi der ”er nogen 
i systemet, som tager det alvorligt nu og som man kan snakke med”.   

4.2 MED- og arbejdsmiljøsystemet  

Den decentrale del af arbejdsmiljøorganisationen består (januar 2009) af 25 ar-
bejdsmiljøgrupper (AMG) med i alt 31 ledere og 72 medarbejdere.  

Der er ingen ubesatte pladser som arbejdsmiljørepræsentant, men der er sjæl-
dent kamp om pladserne. På afdelinger med over 50 ansatte skal der være to 
arbejdsmiljørepræsentanter, nogle afdelinger vælger at have en repræsentant for 
hver afsnit. De fleste repræsentanter varetager funktionen i mange år. Alle ledel-
ses- og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne har gennemgået den 
lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse – arbejdsmiljørepræsentanterne får den typisk 
i løbet af 3-4 måneder, lederne inden for et år.   

Det har de seneste ca. 6 år været et ufravigeligt krav, at den ansvarlige afdelings-
leder skulle sidde for bordenden som arbejdslederrepræsentant i arbejdsmiljø-
gruppen. Det har betydet, at flere tidligere arbejdslederrepræsentanter har skiftet 
rolle – enten ved at blive arbejdsmiljørepræsentant på medarbejdersiden eller 
ved at blive ”assisterende ledelsesrepræsentant” med en praktisk udøvende tov-
holderfunktion, hvor den ansvarlige leder sidder med det økonomiske ansvar. 
Selvom ikke alle afdelingsledere selv har valgt at sidde i arbejdsmiljøgruppen, er 
der generelt stor opbakning til denne opstramning.   
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Udover de formelle repræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne er der 34 såkaldte 
nøglepersoner, som specielt i de store og i de geografisk spredte afdelinger vare-
tager en rolle som kontaktperson til arbejdsmiljøgruppen. I nogle afdelinger er 
alle afdelingssygeplejersker nøglepersoner. ”Nøglepersonerne” fungerer som et 
mellemled mellem arbejdsmiljøaktørerne og medarbejdere og ledere. De anven-
des typisk i enheder udbredt til flere adskilte lokaliteter eller med flere afdelinger. 
De er ikke valgt og har ingen formel uddannelse. Rollen er lidt forskelligt – nogle 
steder går de arbejdsmiljørunder, andre steder fungerer de mere som kontakt-
personer eller varetager de administrative funktioner i arbejdsmiljøarbejdet. Ideen 
er, at der skabes aktivitet og direkte inddragelse af medarbejderne i arbejdsmiljø-
arbejdet.  

Arbejdsmiljøgruppernes størrelse er meget forskellig – i de mindste er der to, i 
den største er der 13. I enkelte arbejdsmiljøgrupper er der, når nøglepersoner 
medregnes, op mod 20. 

Sygeplejersker er den faggruppe, som udgør flest både ledelsesrepræsentanter, 
arbejdsmiljørepræsentanter og nøglepersoner. Social- og sundhedsassistenter 
og lægesekretærer udgør næstflest arbejdsmiljørepræsentanter, mens lægerne 
udgør den næststørste gruppe af arbejdslederrepræsentanter. Der er også en del 
læger, som er arbejdsmiljørepræsentanter og enkelte som er nøglepersoner. Af 
hospitalets i alt 103 ledelses- og arbejdsmiljørepræsentanter udgør lægerne 13. 
Både Arbejdsmiljøudvalget (beretningen for 2008) og flere interviewede hilser 
med tilfredshed lægernes større engagement i arbejdsmiljøarbejdet.  

”Jeg synes, det er dejligt, at jeg har fået en overlæge som medspiller. Sygeplejer-
sker, sekretærer og oversygeplejersker er fast ansat her, alle yngre læger er her mid-
lertidigt med fokus på egen uddannelse. Vi andre har mere fokus på, hvordan der er 
her i dette hus, det vil sige den gruppe kunne jeg godt se mere involveret i arbejds-
miljøarbejdet.  Det kan være en overlæge ville trække i den retning. Man de er her et 
par år og arbejdsmiljøkursus står bare ikke øverst på listen. Det er fremtidsdrømmen 
- det kunne være spændende.” 
 

Der er stor forskel på, hvor hyppigt arbejdsmiljøgrupperne mødes – nogle mødes 
fast en eller to gange om måneden, nogle mødes fire gange om året og nogle 
mere ad hoc. Nogle arbejdsmiljøgrupper har tematiseret deres arbejde, så ar-
bejdsmiljørepræsentanterne arbejder med det, de finder spændende, eksempel-
vis en lægesekretær med kontorergonomi og en sygeplejerske med kemidelen.  
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Udover den formelle arbejdsmiljøorganisation og nøglepersonerne er der et sti-
gende antal forflytningsvejledere (64 i 2008) på sengeafsnit og et antal forflyt-
ningskontaktpersoner på ambulatorier (19 i 2008). Forflytningsvejlederne samles 
til en årlig opfølgningsdag.  

Alle afdelinger har herudover kemiagenter, som skal udarbejde arbejdsplads-
brugsanvisninger. De fleste kemiagenter har meldt sig selv og de har alle været 
på et særligt et-dags-kursus. Efter planen skal der i andet kvartal 2010 findes 
personer til at yde psykisk førstehjælp i alle afdelinger. Men vurderingen fra Ar-
bejdsmiljøfunktionen er, at grænsen for antallet af sådanne ’barfodsaktører’ nok 
er ved at være nået.   

Hele arbejdsmiljøorganisationen (dvs. alle arbejdsmiljøgrupper og Arbejdsmiljø-
udvalget) mødes en hel dag to gange om året. Ved halvårsdagen hvert andet 
efterår vælges Arbejdsmiljøudvalget. Der er forskel på, hvor højt deltagelsen i 
halvårsmøderne prioriteres, men denne mulighed for at netværke og erfaringsud-
veksle fremhæves som positivt af flere interviewede.  

Arbejdsmiljøudvalget er et underudvalg under Virksomheds-MED-udvalget med 
én af hospitalets to vicedirektører som formand. Ledelsessiden udgøres herud-
over af personalechefen, en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske, 
mens medarbejdersiden udgøres af en sygeplejerske, en portør og en økonoma. 
Driftschefen og arbejdsmiljøkoordinatoren deltager i Arbejdsmiljøudvalgets mø-
der. Alle Arbejdsmiljøudvalgets medlemmer på nær to er også medlem af VMU. 
Driftschefen er medlem af VMU, mens arbejdsmiljøkoordinatoren er observatør.   

Arbejdsmiljøudvalget er normalt ikke et sted, hvor konkrete sager fra arbejdsmil-
jøgrupperne bringes op. Den lange periode med opbygninger og interne flytnin-
ger med de arbejdsmiljøproblemer, det har givet, har dog præget Arbejdsmiljøud-
valgets arbejde. Udvalget beskæftiger sig mest med principielle spørgsmål og 
politikker. Et ønske om at sætte fokus på mellemledernes arbejdsmiljø har fyldt 
en del i udvalget og har resulteret i et forslag om iværksættelse af en APV for 
mellemledere. Nogle medlemmer af Arbejdsmiljøudvalget oplever, at diskussio-
ner af indsatsområder, som det overordnede udvalg i regionen ønsker behandlet, 
ind imellem kolliderer med den måde, man på Glostrup Hospital normalt arbejder 
med arbejdsmiljø.  
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Arbejdsmiljøudvalget virker mest nærværende for de interviewede og deltagere i 
historieværkstedet, som enten selv sidder i udvalget eller har en leder, som gør 
det. Muligheden for at kunne tage en konkret sag op i Arbejdsmiljøudvalget har 
betydning, selvom den ikke i praksis benyttes. For medarbejderrepræsentanter 
kan medlemskabet af Arbejdsmiljøudvalget give et større kendskab til, hvordan 
der arbejdes med arbejdsmiljø i andre dele af hospitalet. 

Aktørerne der deltog i interview og historieværksteder refererer kun i meget be-
grænset omfang til MED-udvalgene – både på det lokale plan og i forhold til Virk-
somheds-MED. På afdelingsniveau er MED-udvalget inde over, når der er store 
økonomiske prioriteringer. En ledelsesrepræsentant siger i et interview således 
om sammenhængen: 

”MED-udvalg og arbejdsmiljø ligger tæt sammen. Skillelinjen ved vi bare. Jeg ved ik-
ke, hvorfra, det vil være noget underligt noget at sætte MED-udvalget til at lave komi-
kalierapport. Psykisk arbejdsmiljø og sygefravær kan ligge tæt op ad hinanden. 
MED-udvalget er et større forum. Vi (i arbejdsmiljøgruppen) laver apv’er og løser 
konkrete sager, i MED-udvalget er det mere holdningspræget og politikker.”   

4.3 Økonomiske rammer for arbejdsmiljøarbejdet 

Der er ikke på Glostrup Hospital nogen selvstændig budgetpost til arbejdsmiljø 
udover aflønningen af Arbejdsmiljøfunktionens medarbejdere. Der er derfor ikke 
noget samlet overblik over, hvor mange penge, der årligt bruges på at sikre et 
godt arbejdsmiljø på hospitalet. 

Udgifter til arbejdsmiljøløsninger afholdes af de enkelte afdelinger over deres 
driftsmidler. Arbejdsmiljøgruppen vurderer behovene og prioriteringen foretages i 
sidste ende af afdelingsledelsen evt. efter drøftelse i MED-udvalget. Der lægges 
fra flere interviewede ledelsesrepræsentanter stor vægt på åbenheden i forhold til 
prioriteringerne og synliggørelsen af, hvad der faktisk bliver gennemført af ar-
bejdsmiljøforbedringer.  

Større tiltag, eksempelvis nye ventilationsanlæg, kan søges i driftsafdelingen, 
som står for al vedligeholdelse og drift og som har budgettet til bygninger og ved-
ligehold. Udgifter til f.eks. udskiftning af vinduer kan afholdes over anlægsbudget-
tet. 
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En afdeling vurderer selv, hvilke sager den vil gå til driftsafdelingen med, men 
sagen kan sendes tilbage, hvis det vurderes, at finansieringen skal afholdes over 
afdelingens eget budget.  

Udgifter til mindre kurser og temadage afholdes af en central pulje på 150.000 
kr., som også skal dække opkvalificeringen af Arbejdsmiljøfunktionens medarbej-
dere.  Der er herudover enkelte centralt afsatte puljer, som kan søges til særlige 
formål.  

En kontorpulje betaler halvdelen af nye kontormøbler forudsat at afdelingen selv 
betaler den anden halvdel og har udarbejdet en analyse af arbejdspladsen og en 
handlingsplan for investering på kontorområdet. I 2008 blev der brugt 55.000 kr. 
af denne pulje, som har eksisteret siden 2004. Arbejdsmiljøkoordinatoren vurde-
rer, at hospitalet efterhånden er ved at være igennem udskiftningen af kontor-
møbler.  

Via apparaturbudgettet var der i 2008 afsat 250.000 kr. til opsætning af nye lofts-
lifte. For disse midler fik 8 enheder/afsnit nye loftslifte. Liftene tilhører driftsafde-
lingen, som også forestår det årlige eftersyn og løbende reparationer. Det er er-
gonomikonsulenten som i samarbejde med afdelingerne vurderer behovet og 
prioriterer midlerne. 

Endelig er der på hospitalet en central ”myndighedskonto”, som kan bruges til 
eventuelle straks-påbud fra Arbejdstilsynet eller krav fra fødevarestyrelsen.  

Københavns Amts købte i sin tid eksterne rådgivningstimer (BST-timer), som blev 
delt ud til amtets hospitaler. Pengene hertil, som for Glostrup Hospitals vedkom-
mende nu udgør 1,3 mio. kr. årligt, bliver af regionen givet direkte til hospitalet. 
En del af disse penge bruges til aflønning af kemikonsulenten og arbejdspsyko-
logen, mens ca. ½ mio. kr. årligt bruges til køb af rådgivning hos en ekstern råd-
giver (Alectia). Forudsætningen for at en afdeling kan få betalt en ekstern rådgi-
ver af denne pulje, er at kontakten går gennem arbejdsmiljøkoordinatoren. Hvis 
afdelingen selv kontakter rådgiveren, må afdelingen selv afholde udgiften.   

Glostrup Hospital fik i 2008, 2009 og 2010 bevilget penge fra regionen til lokal 
udmøntning af to regionalt prioriterede indsatsområder: knap 350.000 kr. til pro-
jekt ”Travlt på den fede måde” (under indsatsen ”trivsel og arbejdsglæde”) og 
knap 117.000 til nye arbejdsmiljørunder (under indsatsen ”systematik og metoder 
i arbejdsmiljøarbejdet”). Størstedelen af disse penge blev først brugt i 2009. 
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Flere afdelinger har været med i arbejdsmiljøprojekter, som helt eller delvist har 
været eksternt finansieret. Eksempelvis har driftsafdelingen fået penge til et pro-
jekt om sygefravær i rengøringsafdelingen og operationsafdelingen har været 
med i et projekt om mobning og psykisk arbejdsmiljø med Det Nationale Forsk-
ningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).  

4.4 Indholdsmæssigt fokus i arbejdsmiljøarbejdet 

Arbejdsmiljøarbejdets indholdsmæssige fokus har gennemgået en markant ud-
vikling de seneste 10 år. Det fremgår at såvel historieværkstedet som af inter-
viewene. Udgangspunktet var et meget traditionelt arbejdsmiljøarbejde, der foku-
serede på problemerne, når de opstod eller når der blev skabt opmærksomhed 
omkring dem.  I dag nævner de interviewede først og fremmest de store indsat-
ser, men vender siden tilbage til betydningen af  

”Alle de små ting, der fylder hverdagen – sikring af vinduer, så patienter ikke hopper 
ud, lys på afdelingen, hæve – sænke borde mm. Alle de små seje træk.” 
 

At få løst de problemer, der opstår, er således stadigvæk en aktuel opgave for 
arbejdsmiljøgrupperne. Det, der især er forandret ift. tidligere, er at mange af de 
problemstillinger der skal løses, kan afspejles i en generel indsats. Det gælder 
f.eks. problemer med kontorindretning. Efterhånden som kendskabet til belast-
ningen ved uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og de mulige løsninger herunder 
hæve-sænkeborde er blevet kendt blandt arbejdsmiljøgrupperne, har afdelinger-
ne forbedret kontorergonomien. Denne udvikling er blevet støttet og spredt til 
hele hospitalet i kraft af, at Arbejdsmiljøfunktionen har ydet faglig støtte samt ikke 
mindst at afdelingerne har kunnet få økonomisk støtte på baggrund af en udar-
bejdet handlingsplan.  

Således har en række af de problemstillinger, der går igen i flere afdelinger, fået 
øget fokus i kraft af, at det lokale afdelingsarbejdsmiljø afspejles i og støttes af 
bredere indsatser, der udbredes på hele hospitalet. Der er skabt en positiv sy-
nergi mellem den prioritering, der udspringer af den daglige afdækning og løsning 
af ”de problemer der opstår” og de problemstillinger, der gennem centrale indsat-
ser får politisk opmærksomhed, tildeles ressourcer og om hvilke der formidles 
viden og erfaringer.  
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Hver afdeling har sine egne fokusområder, hvor især vægtningen af kemiske, 
biologiske og ergonomiske problemstillinger varierer. Indeklimaproblemer er ud-
bredte på hele hospitalet, men forebygget i forskelligt omfang, ligesom psykisk 
arbejdsmiljø optræder som en generel problemstilling.  

Omverdenens fokus på arbejdsmiljø, og den øgede viden om sammenhængen 
mellem påvirkninger og sygdomme, skaber naturligt opmærksomhed i et syge-
husmiljø. Der er dog flere beretninger fra de interviewede der illustrerer, hvorle-
des denne opmærksomhed først omsættes til et skift i fokus på afdelingens ar-
bejdsmiljøarbejde, når den kombineres med konkrete erfaringer.   

”.. jeg oplever en episode, hvor det går det op for mig, at en gravid kvinde skal arbej-
de med radioaktivitet. Det siger mig at man skal tage ansvar som akademiker, forsk-
ningsleder, leder, for man vil jo ikke skade sine medarbejdere. Det er et livssyn, en 
etik, det er mit ansvar. Og så skal der være en viden om kemien og den reelle risiko. 
Men det primære er, at der kommer en generel bevægelse udefra, hvor man begyn-
der at udfase de giftige stoffer og det har ændret en del.”  
 

Denne mekanisme er ikke i sig selv overraskende, det vigtige er, at den udnyttes 
bevidst til at fremme en generel holdningsændring blandt hospitalets ledere og 
medarbejdere ført an af arbejdsmiljøgrupperne. Vel vidende at ikke alle afdelin-
ger flytter sig lige hurtigt.   

4.4.1 APV – et vigtigt værktøj i fortsat udvikling 

Et andet element, der lægges vægt på, er erkendelsen af at de klassiske ar-
bejdsmiljøproblemer ikke er løst, selvom der er gennemført mange forbedringer. 
Der tilføres stadig nye kemiske stoffer til arbejdet, ofte er de mulige risici kun rin-
ge belyst, og der skal arbejdes med fastlagte procedurer, krav om handsker og 
velegnede stinkskabe. Inden for det ergonomiske område er det aktuelt særligt 
problemerne, der knytter sig til meget tunge patienter, der er fokus på i mange 
afdelinger. Det stiller nye krav til hjælpemidler og arbejdsgange.   

APV-arbejdet og den tilbagevendende gennemgang af arbejdspladsen opleves 
derfor fortsat meningsfuld blandt de interviewede.  Der lægges dog samtidigt 
vægt på at APV-metoden udvikles og tilpasses. Brugen af APV’en illustrerer også 
en udvikling af denne, fra et værktøj der eksklusivt blev anvendt af de arbejdsmil-
jøansvarlige for at kortlægge arbejdsmiljøproblemstillinger, til at være blevet en 
ramme for at skabe generelt fokus på arbejdsmiljøet i afdelingerne:  
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”APV´en har skiftet karakter, nu er det nye skemaer, vi får fra arbejdsmiljøorganisati-
onen. Det er et udmærket værktøj. .. jeg ser arbejdsmiljø, som noget der konstant er, 
det er hele tiden tilstedeværende i alles daglige arbejde. Det er ikke noget, man gør 
en gang om året. Vores personalemøder bruges eksempelvis til en masse af den 
slags ting, små tekniske fif, løsninger osv. som handler om arbejdsmiljø, dvs. at det 
er en meget integreret del af vores hverdag.” 

4.4.2 Arbejdsmiljørunder 

Det nyeste tiltag i forhold til at udvikle såvel APV-indsatsen som arbejdsmiljøar-
bejdet generelt er introduktionen af arbejdsmiljørunder, der bl.a. anvendes som 
udgangspunkt for APV’en. Arbejdsmiljørunderne indførtes med inspiration fra 
Gentofte Hospital. To afdelingers arbejdsmiljøgrupper kobles eller i tilfælde af 
store afdelinger to interne enheder. Arbejdsmiljøgrupperne går herefter arbejds-
miljørunder sammen hos hinanden. Dermed kommer der fremmede øjne på den 
enkelte afdelings arbejdsmiljø. Ideen er, at der herved opdages ting, som afdeling 
selv overser. Gæsteafdelingen giver feedback og vurderer arbejdsmiljøstandar-
den. Før runderne gennemføres tilbydes deltagerne et kursus i at gennemføre en 
arbejdsmiljørunde. Erfaringerne med disse runder omtales i kapitel 5.  

4.4.3 Gamle og nye opgaver 

Det traditionelle fokus på indeklima, støj, kemi og ergonomi fylder stadig meget i 
arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital. Nye scannere medfører støjgener, 
kontorergonomien følges der fortsat op på, forflytningsindsatsen har som nævnt 
sat fokus på de meget tunge patienter, bygningerne rummer til stadighed inde-
klimaudfordringer og de konstante ombygninger fastholder fokus på hensigts-
mæssig indretning og håndtering af arbejdsmiljøet i byggeperioder. Endelig er 
der i samarbejde mellem Arbejdsmiljøfunktionen og afdelingerne lavet grundige 
analyser af arbejdsulykker for at blive klogere på i hvilke situationer de opstår.  

Men en række ’nye’ problemstillinger har sideløbende udvidet arbejdsmiljøaktø-
rernes opgaver. Krav til indretning og udstyr i forbindelse med ombygning af af-
delingen er et tema, der har optaget flere arbejdsmiljøgrupper i de senere år. Der 
er forskellige strategier, men flere har positive erfaringer med en proaktiv tilgang. 
Hvilket der gives eksempler på i de kommende afsnit.  

Psykisk arbejdsmiljø opleves stadig som et nyt tema i arbejdsmiljøgrupperne og 
grænserne mellem arbejdsmiljøgrupperne, MED og ledelse kan opleves uklare. I 
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denne sammenhæng har det haft betydning, at Arbejdsmiljøfunktionen har priori-
teret at styrke arbejdsmiljøgruppernes fokus på det psykiske arbejdsmiljø. På den 
måde er afdelingerne blevet inspireret til at tage fat på problemstillinger indenfor 
det psykiske arbejdsmiljø. Tre konkrete eksempler på dette er: 

Vold og trusler 
Der er etableret en række kursusaktiviteter og sat fokus på udvikling af egenind-
satsen. Arbejdsmiljøfunktionen har sendt en voldsvejledning ud og en overordnet 
kriseplan, som skal udmøntes lokalt.  

Travlt på den fede måde – fokus på stress 
Denne indsats blev igangsat på baggrund af prioritering i regionen. Arbejdsmiljø-
funktionen indledte indsatsen med en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø 
gennem 17 fokusgruppeinterview. Allerede herigennem blev der skabt fokus på 
teamet.  Resultaterne blev herefter samlet i en pjece, der er sendt ud til de lokale 
arbejdsmiljøgrupper, for at fastholde fokus på de forhold, der henholdsvis skaber 
og modvirker stress. Målet er at afdelingerne bruger inspirationen i deres egen 
forebyggelse og håndtering af stress. 

Introduktion af nyansatte 
Alle arbejdsmiljøgrupper er blevet opfordret til at fokusere på en god og strukture-
ret introduktion til arbejdsmiljø for at forebygge arbejdsulykker. Der er f.eks. ud-
viklet et e-learningsprogram for nyansatte om forflytning. 

Fremover kan arbejdsmiljøarbejdet udbredes yderligere ved, at der i arbejdsmil-
jøsystemet er et øget fokus på vilkårene for grupper af ansatte, hvis arbejdsmiljø 
der ikke tidligere har været stor opmærksomhed på. Det drejer sig for eksempel 
om mellemledernes arbejdsmiljø. Der er ideer om at udvikle en særlig APV for 
mellemledere, i første omgang på de kliniske områder, med et mål om siden at 
kunne udbrede den til alle afdelinger.  

Der er også igangsat udvikling af et kursus på to dage om mellemledernes eget 
arbejdsmiljø. Dette kursus overvejer Arbejdsmiljøudvalget at gøre obligatorisk for 
mellemledergruppen. Det har et dobbelt sigte, fordi gruppen ofte selv oplever et 
presset arbejdsmiljø og samtidigt gennem deres ledelsesopgave spiller en stor 
rolle for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø i afdelingen.  
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4.4.4 Arbejdsmiljøet integreret med driftsopgaverne 

Gennem den nyeste udvikling af arbejdsmiljøarbejdet kan der aflæses en klar 
tendens til at arbejdsmiljøindsatsen søges integreret med andre aktiviteter på 
hospitalet for på den måde at skabe bedre forebyggelse. Bestræbelser på at in-
tegrere arbejdsmiljøhensyn i byggeprojekter på et meget tidligt tidspunkt er alle-
rede nævnt. Ligesom betydningen af at ruste ledergruppen bedre til at tage hen-
syn til det psykiske arbejdsmiljø også er nævnt.   

Et nyt tiltag, der også fremmer denne integrationstankegang på arbejdsmiljøet, er 
iværksættelsen af en type nye afdelingsrundgange der omtales som ” multifaglige 
runder”. Ved de multifaglige runder foretager en række aktører fra forskellige af-
delinger en fælles runde, der både ser på arbejdsmiljø, patientsikkerhed, hygiej-
ne, brand og vedligehold og forsyningssikkerhed. Disse runder opleves meget 
positivt og har givet anledning til en række forslag til integrerede løsninger. 

Generelt viser beskrivelsen af de aktiviteter medlemmerne af arbejdsmiljøgrup-
perne varetager, at de i stigende omfang påtager sig de strategiske opgaver og 
bliver bedre til at uddelegere den praktiske indsats til kolleger, der engagerer sig i 
en konkret problemstilling som f.eks. at være forflytningsvejleder, nøgleperson, 
udarbejde en graviditetspolitik, undersøge andre hospitalers erfaringer med tunge 
patienter mm.  

Som noget nyt er et virksomhedsgrundlag meldt ud for 2010. Heri indgår et sik-
kert og sundt arbejdsmiljø. Afdelingerne skal beskrive hvilke mål, de vil opnå og 
de bliver målt på deres opstillede mål i deres dialogbaserede aftale (kontrakt). 
Mål kan eksempelvis være at nedbringe ulykker, få flere forflytningsvejledere, 
udarbejde kemikalieliste eller opdatere arbejdspladsbrugsanvisninger.  
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5 Faglige, politiske og strategiske 
kompetencer  

I dette kapitel er fokus på de kompetencer, aktørerne i arbejdsmiljøet tilegner sig 
og bringer i spil. Her beskrives, hvordan behovet for kompetencer blandt de for-
skellige aktører vurderes, hvordan de kan opnå den nødvendige viden og erfa-
ring og hvad forholdet mellem den faglige viden og de mere strategiske kompe-
tencer er.  

5.1 Kompetencebehov på de forskellige aktørniveauer 

Vi har i interviewene spurgt de forskellige aktører om deres egen oplevelse af 
kompetencebehov. På det øverste strategiske niveau i Arbejdsmiljøudvalget ef-
terspørges ikke specifikke arbejdsmiljøkompetencer. Men det opleves vigtig at 
have overblik over udviklingen af arbejdsmiljølovgivningen i det omfang der sker 
ændringer i regler og anvisninger. Dette overblik sørger Arbejdsmiljøfunktionen 
for og det ser ud til at informationsniveauet opleves passende.  

Fagpersonerne i Arbejdsmiljøfunktionen er alle professionelle arbejdsmiljøfolk, 
som på baggrund af deres uddannelse er ansat til at varetage deres opgaver. 
Den nuværende driftschef ansatte den første arbejdsmiljøkoordinator og i samar-
bejde har de udviklet denne funktion. En udvikling der siden er blevet fortsat af 
den nuværende arbejdsmiljøkoordinator. Arbejdsmiljøfunktionen er efterfølgende 
blevet opnormeret til fire personer med kompetencer indenfor ergonomi, kemisk 
arbejdsmiljø og arbejdspsykologi. Fagpersonernes kompetencebehov orienterer 
sig primært mod at holde sig opdateret indenfor eget fagfelt.  

En meget væsentlig kompetence, som er en forudsætning for den arbejdsmiljø-
faglige personalegruppe, er evnen til at have føling med og respekt for det, der 
sker på hospitalet, at opnå kendskab til de processer og aktører, der er på de 
mange afdelinger. Det ses som en forudsætning for at få arbejdsmiljøarbejdet til 
at fungere, at de arbejdsmiljøprofessionelle har respekt for de mange faggrup-
pers kerneopgave.  

”Nogle gange står vi med sager, hvor patienten/kerneydelsen går forud for arbejds-
miljøet”.  
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Dette kendskab til og føling med, hvordan arbejdet udføres og hvordan beslut-
ningsprocesser forløber, kan ikke læres på anden måde end gennem konkret 
erfaring. Arbejdsmiljøkoordinatoren anslår, at det tager fra to til tre år at opnå 
denne indsigt og erfaring  

Arbejdsmiljøgruppernes deltagere på både leder og medarbejderside giver udtryk 
for, at opgaven kræver et vist kendskab til arbejdsmiljø, som de mener dækkes af 
arbejdsmiljøuddannelsen og en løbende ajourføring gennem diverse hjemmesi-
der, temadage mm. I denne funktion er der også en øget opmærksomhed på 
behovet for at have mere procesmæssige og strategiske kompetencer. Særligt i 
forhold til at kunne skabe engagement og opbakning blandt kollegerne:  

”Information og medinddragelse er afgørende, at man forsøger at agere som rolle-
model, man skal gøre det man siger. Det er en balancegang, medinddrage og lytte til 
kollegers forslag og tiltag. De skal kunne se at der sker noget, at det nytter at sige 
noget til mig. Kunsten er også at bruge hjælpemidlerne. Man skal opdrage folk til at 
kunne det. Men det handler også om at have gode hjælpemidler og at de kan forstås. 
Og så er der APV arbejdet, hvor man kan inddrage folk. Det er erfaring, som er den 
væsentligste vej til at opnå disse kompetencer.”   

 

Forflytningsvejledere, kemiagenter, nøglepersoner og andre ’barfodsaktører’ ind-
går i et stigende omfang i arbejdsmiljøarbejdet på hospitalet. Til de forskellige 
funktioner knytter der sig som hovedregel nogle meget specifikke kurser, der er 
en nødvendig forudsætning for at de pågældende medarbejdere kan varetage 
sådanne funktioner. De arbejdsmiljøansvarlige nævner dog igen at engagemen-
tet er den væsentligste kompetence.  

Den sidste aktørgruppe er hospitalets medarbejdere og ledere, som af flere be-
skrives som de væsentligste aktører i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø. 
Kompetencebehovet knytter sig til de konkrete opgaver, der udføres og arbejds-
miljøaktørerne ser det som en af deres væsentligste opgaver at sikre en løbende 
fastholdelse af medarbejdernes opmærksomhed på arbejdsmiljøet. De anser det 
dog også for en vanskelig opgave at udfylde, fordi der er så store forskelle på, 
hvordan det modtages.   
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”Det er personspecifikt, det handler ikke om faggrupper. Nogle assistenter ser alt, 
andre intet. Det er helt personbestemt, det er det over det hele. Man må bare snak-
ke, snakke og snakke med dem. Vi havde et eksempel, hvor man snakkede for døve 
øre. Rengøringen skal vaske en halv gang ad gangen, så sygeplejerskerne ikke gli-
der. Jeg prøvede at forklare en ung mand hvorfor, og mens vi diskuterede det, så 
kom en sygeplejerske og gled og forstuvede benet. Han gør det aldrig igen. Det 
handler lidt om at tage det, når det opstår og blive ved og ved og prøve igen. At man 
hele tiden har nogen ude i gruppen, der kan gribe fat i folk, det er centralt. Forflytning 
har rykket sig, her kan man se, at der er sket noget på sygeskaderne.” 

 
En række andre funktioner på hospitalet drager i nogle tilfælde nytte af, enten 
selv at have eller at kunne trække på arbejdsmiljømæssige kompetencer. Det 
gælder i særdeleshed driftsteknisk- og byggetekniskafdeling. Der forekommer 
ikke nogen formaliseret oplæring af disse personalegrupper i arbejdsmiljø-
spørgsmål. Det fremgår dog af nogle af de konkrete beretninger fra interviewene, 
at det har en betydning, at de to afdelinger har en relativt let adgang til at hente 
information fra Arbejdsmiljøfunktionen, i kraft at de er tilknyttet samme overord-
nede ledelse og bor i samme hus.  

5.2 Hvordan opnår og vedligeholder aktørerne kompetencer 

De interviewede nævner samstemmende fire væsentlige måder at opnå og vedli-
geholde kompetencer: Kursusaktiviteter, egen opsøgning af viden, sparring med 
kolleger og andre samt erfaring fra praksis.   

Kursusaktiviteter 
Deltagerne i arbejdsmiljøgrupperne har alle gennemgået den obligatoriske ar-
bejdsmiljøuddannelse. Den udbydes i et samarbejde mellem Herlev, Gentofte og 
Glostrup Hospitaler, i 2008 deltog i alt 14 (heraf 1 leder) fra Glostrup i uddannel-
sen. For nogle er det mere end ti år siden, for andre er det indenfor de sidste år, 
de har gennemgået uddannelsen. Der er bred enighed om at dette kursusforløb 
giver et godt og dækkende overblik over arbejdsmiljøarbejdet på et hospital. Der 
lægges vægt på betydningen af såvel det faglige indhold, som af samværet med 
andre arbejdsmiljøaktører.  
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De forskellige muligheder for at følge op på uddannelsen oplever nogen som en 
forudsætning for at udfylde funktionen, mens andre mener det er svært at få tid til 
i hverdagen. De supplerer dog ofte med at de grundlæggende føler sig godt ru-
stet til opgaven. Blandt mulighederne for uddannelsesorienteret opfølgning næv-
nes primært de aktiviteter, der udbydes af Arbejdsmiljøfunktionen. Det er bl.a.: 
Korte temadage med specifikke emner, halvårstemadage med temaer, der knyt-
ter sig til en prioriteret indsats, f.eks. psykisk arbejdsmiljø. Af Arbejdsmiljøudval-
gets årsberetning fremgår, det at der har været en bred vifte af tilbud i 2009. Der 
lægges vægt på såvel det faglige indhold, som den betydning sådanne temadage 
har for at skabe og vedligeholde netværker på tværs af afdelingerne. Af andre 
muligheder peger en på, at de faglige organisationer udbyder arbejdsmiljøkurser, 
der er relevante, men derudover omtales ikke et behov for at opsøge ekstern 
uddannelse.   

Efter beslutningen i Arbejdsmiljøudvalget om at alle hospitalets mellemledere 
skal deltage på et 2 dages kursus om deres opgaver og rolle ift. det psykiske 
arbejdsmiljø, er dette også blevet en led i de kurser, der fremover skal udbydes i 
regi af hospitalet selv.   

Blandt de andre arbejdsmiljøaktører tilbydes forflytningsvejledere et uddannel-
sesforløb efterfulgt af opfølgningsdage, ligesom en del afdelinger har afholdt ar-
rangementer rettet mod hele afdelingen for at sikre fokus på forflytning.  

Egen opsøgning af viden 
Samtlige interviewede beretter om nødvendigheden af, at have adgang til specifik 
arbejdsmiljøviden gennem forskellige kilder. Der nævnes en række hjemmesider, 
aktørerne oplever som værdifulde, det drejer sig bl.a. om hospitalets egen hjem-
meside kaldet KAI, Arbejdstilsynets hjemmeside, BAR – hjemmesider (primært 
BAR SoSu) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø’s hjemmeside. 
Der er generel tilfredshed med disse kilder, om end flere nævner, at man skal 
kunne ”knække koden” før man får det fulde udbytte.   

”Hvis man bare er opsøgende og bruger hjemmesiderne kan man lære meget. Alle 
har lige meget computeradgang og tilgængelighed. Men mange kollegaer siger, at de 
aldrig har tid til at kigge på mail og intranet, men andre sagtens kan få det presset 
ind. Men der jo så nogen som også har for dårlige computerkompetencer.”   
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Der lægges her vægt på, at en række andre kompetencer, der ikke direkte knyt-
tes til arbejdsmiljøarbejdet også har betydning, som f.eks. IT kompetencer der 
nævnes i citatet.  

For den enkelt arbejdsmiljøaktør er Arbejdsmiljøfunktionens medarbejdere også 
en meget væsentlig kilde til viden om arbejdsmiljøsager og afklaring af konkrete 
spørgsmål. Der opleves at være en let adgang til at få svar på konkrete spørgs-
mål. Tidligere brugte arbejdsmiljøgrupperne BST – det daværende Job Liv Dan-
mark - til direkte henvendelser. Efter BST-udfasningen og overgang til den nye 
aftale med Alectia, ser dette ud til kun at forekomme i meget begrænset omfang.  
I mere komplicerede sager kan Arbejdsmiljøfunktionen vælge at inddrage konsu-
lenter fra Alectia som informanter, men så sker kontakten gennem dem.  Det har 
således fået betydning for adgangen til viden, at Arbejdsmiljøfunktionen er etab-
leret indenfor huset. Den opleves mere tilgængelig, men er begrænset til de kom-
petencer, Arbejdsmiljøfunktionen råder over.   

Inspiration fra de andre afdelinger nævnes også som central:  

”Jeg har fokus på arbejdsmiljø og derfor ser jeg også efter den slags ting når jeg er 

rundt på andre afdelinger, hvordan løser de problemet.”  

I denne sammenhæng får de nye arbejdsmiljørunder megen ros. De ses som et 
vigtigt bidrag til både at hente viden fra andre, og at få andres øjne på eget ar-
bejdsmiljø, at opdage ting man havde overset. Endelig fremhæver nogle også, at 
der på et hospital er en meget stor vidensressource i form af kendskabet til sund-
hed og sygdom. Nogle af arbejdsmiljørepræsentanterne med egen sundhedsfag-
lig specialkompetence oplever dog, at deres kompetence kun bliver udnyttet i 
meget begrænset omfang.  

Kunsten at søge viden, siger flere, bygger på at være fremsynet omkring opga-
verne. Der inddrages et eksempel med problemet omkring tunge patienter,  

”… vi skulle have fedmeoperationer, og så prøvede vi at afsøge muligheder for 

hjælpemidler før vi gik i gang. Her rådfører jeg mig med folk. Det gælder om at følge 
med og foregribe problemerne. Det primære er nygerrigheden, jeg synes det er rigtig 
spændende og jeg ville ikke kunne holde ud, at mine kollegaer fik skavanker i forhold 
til noget, vi kunne have forhindret. En af vores egne tog til Ålborg og kiggede på fed-
meoperationer. Her var det nysgerrigheden, der drev værket. Det handler om at være 
åben overfor nye tiltag og have lyst til at følge op.” 
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Sparring og runder 
Gensidig sparring mellem afdelinger blev fra 2009 sat i en formel ramme med 
introduktionen af arbejdsmiljørunderne. Før runderne tilbydes deltagerne i ar-
bejdsmiljøgrupperne et kursusforløb der omhandler runderingsteknik, hvad man 
skal have fokus på samt input til, hvordan man kan formulere (og modtage) kritik 
på en brugbar og positiv måde.  At runderne afholdes som en integreret del af et 
kursus opleves positivt af deltagerne, fordi kurset ses som en vigtig del af forbe-
redelsen til runden. Nogle anbefaler, at gøre kurset obligatorisk, fordi forberedel-
sen er med til at sikre, at man ved runderingen får øje på noget andet, end uden 
de forudsætningerne, kurset giver.  

”Det kursus, der lægger op til at gå de runder bør være obligatorisk. Det er ærgerligt 
at det ikke er det. Jeg var den eneste, som deltog fra vores afdeling. Nu var jeg med 
så nu har vi baggrunden og ved hvad pensum er. Det er forberedelsen, som gør at 
det går op for en. Så fandt vi ud af, hvad det er vi lige skal hanke op i for at det er helt 
godt nok. Effekten af kurset kræver at man har gennemgået pensum. Vi skal løse 
tingene inden for en økonomisk ramme. For os har det været en god anledning til at 
blive opdateret.” 
 

Samarbejdet med en erfaren ledelses- eller arbejdsmiljørepræsentant fremhæves 
også som en meget vigtig kilde til at tilegne sig de nødvendige kompetencer.  

Endelig har de arbejdsmiljørepræsentanter, der deltager i formelle udvalg udover 
arbejdsmiljøgruppen, en særlig adgang til informationer, som de selv oplever som 
væsentlig.  

”Jeg er også med i hospitalet arbejdsmiljøudvalg, her kan jeg høre hvad der rører sig, 
sådan at man kan tage tingene på forskud. Så kommer der noget ud og så kan man 
snakke om hvorvidt der er en ide i at lave det sammen. Det at vende tingene sam-
men giver inspiration.”  
 

Erfaring fra praksis 
Ligesom de arbejdsmiljøprofessionelle i Arbejdsmiljøfunktionen, fremhæver re-
præsentanterne i arbejdsmiljøgrupperne også erfaring fra praksis som en meget 
afgørende del af deres kompetencer. Erfaringerne handler blandt andet om at 
kende de rigtige personer og de veje og kanaler, der er til at søge informationer.  
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”Jeg har været mange år i huset, så jeg bruger de kanaler der er, ringer, mailer, går 
ikke de formelle og rigtige veje, det gør man ikke, når man har været i huset i mange 
år. Jeg får altid svar tilbage, hører altid noget. Arbejdsmiljøfunktionen er tilgængelig 
og en rigtig god sparringspartner”. 

 

Der lægges meget vægt på, at det man som erfaren arbejdsmiljøaktør kan, er at 
få det daglige arbejdsmiljøarbejde til at fungere. Det ses af flere ledere som en 
pædagogisk udfordrende opgave, at få en arbejdsmiljøgruppe til at fungere. Der 
peges på at erfaringer ikke blot opstår af sig selv, men knytter sig til den indstil-
ling man har til opgaven.  

”Det er den grundlæggende interesse i andre menneskers velfærd, en slags naturlig 
intuition, der skaber de kompetencer, der er nødvendige, men det sker mest på det 
ubevidste plan. Det handler mest om erfaring gennem mange år.”  

  

Det er vanskeligt at planlægge sig til opbygning af erfaringer.  

5.3 Betydningen af faglige, procesmæssige og strategiske 
kompetencer 

På baggrund af den ovenstående gennemgang af de kompetencer de arbejdsmil-
jøansvarlige anser for nødvendige, fremgår det, at der lægges større vægt på at 
opnå procesmæssige kompetencer end direkte arbejdsmiljøfaglige. De anses for 
nødvendige, men ikke svære at opnå, når man har fået etableret den nødvendige 
basisviden. I den sammenhæng beskrives arbejdsmiljøuddannelsens form og 
indhold meget positivt, selv af personer, for hvem den ligger ti år tilbage.  

De procesmæssige kompetencer knytter sig til kendskab til hospitalet og de for-
skellige aktører, der er nødvendigt og nyttigt at have kontakt til. Samt evne til at 
få arbejdsmiljøgruppen til at fungere. Flere af de deltagere i arbejdsmiljø-
grupperne, som er interviewet, beskriver en udvikling af deres opgave fra den 
traditionelle arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøleder, der selv var med i 
løsningen af alle opgaver, til en mere strategisk rolle, hvis væsentligste opgave er 
at skabe engagement og aktivitet blandt medarbejdere og ledere. Det kan gøres 
gennem aktiv inddragelse, men forudsætter et skift i aktørernes egen rolleopfat-
telse.   
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”Jeg benytter mig en del af, at jeg også har en pædagogisk uddannelse. Nu skal der 
laves en graviditetspolitik, jeg kunne lave den på en time. En assistent har haft lyst til 
at gå i gang med at lave den. Hun er ikke lige så skrivevant. Det tager væsentligt 
længere tid, men de 7 mennesker i gruppen skal have et ejerskab til det. Man skal 
som leder sikre fremdrift uden at tage over. Vi arbejder meget i grupper herude, så 
kommer der ejerskab og folk vil bruge det. Processen er vigtig. Jeg er både pæda-
gog, facilitator og leder. Det er ikke alle som er vant til at sige noget i grupper, nogle 
sidder og putter sig i starten. Man skal skabe en stemning og tage en runde og spør-
ge til de enkelte. Det er også okay at skrive et elendigt referat, hvis det er første gang 
og jeg vil gerne hjælpe med at rette kommaer.”  

 

Dette citat illustrerer de ændringer denne opfattelse medfører af, hvad der ligger i 
funktionen som lederrepræsentant i arbejdsmiljøgruppe. 

Som et ’nyere’ kompetencebehov oplever såvel ledere som medarbejderrepræ-
sentanter vigtigheden af at mestre en række strategiske kompetencer, af central 
betydning for arbejdsmiljøarbejdet. Det drejer sig om evnen til at få en sag til at 
forløbe på den rigtige måde og undgå, at den bliver bremset.  

Der kan være forskellige veje at gå, alt efter sagens karakter. I nogle tilfælde skal 
der satses på at overbevise den nærmeste ledelse om nødvendige investeringer. 
I den sammenhæng oplever de fleste at faglige argumenter ofte er tilstrækkelige. 
I andre sammenhænge handler det mere om at overbevise medarbejderne om at 
følge nye procedurer eller tage særlige hensyn. Det oplever nogen som vanske-
ligt, mens andre særligt fremhæver strategier, der inddrager medarbejderne som 
aktive medspillere, som den vigtigste vej. Det gøres enten ved at inddrage dem 
direkte i en sag – som ved at lade dem udforme en graviditetspolitik - eller ved at 
etablere særlige funktioner som forflytningsvejledere og andre tilsvarende ”bar-
fodsfunktioner”.  

Sager af større omfang i forhold til økonomi og hvem der skal inddrages, kan 
kræve særlige strategiske kompetencer. Ikke alle arbejdsmiljøgrupper har så-
danne, men flere grupper udvikler denne evne.  

”Jeg har ingen problemer med at skrive til driftschefen eller direktøren, føler ikke jeg 
har nogle rammer. God tilgængelighed generelt. Så kan tingene lade sig gøre eller 
ikke lade sig gøre. Heller ikke nogen rammer i forhold til min egen ledelse, hvis jeg 
skal på kursus, kan jeg bare gøre det, jeg skal ikke spørge om lov. ” 
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5.3.1 Tre sagsforløb – tre billeder af strategiske kompetencer 

Historieværkstedet, som udgjorde en vigtig del af dataindsamlingen var bygget 
op om en gennemgang af tre sagsforløb, der hver især illustrerer betydningen af 
strategiske kompetencer. De tre sagsforløb, der i det følgende omtales som stink-
skabssagen, fraværsindsatsen og forflytningsindsatsen præsenteres her kort. En 
grundigere gennemgang findes i bilag 1. 

Stinkskabssagen har udgangspunkt i, at der manglede et godkendt stinkskab på 
afdeling Y, hvor der bl.a. arbejdes med præparater i formalin. Problemet bringes 
op i forbindelse med en forestående ombygning. På et byggemøde, hvor proble-
mer der skal løses i forbindelse med ombygningen skal afklares, planlægges det 
at stinkskabet skal etableres som led i ombygningen. Afdelingen understøttes i sit 
ønske ved at den eksterne arbejdsmiljørådgiver specificerer de tekniske krav. Det 
tager alligevel fire år, før et godkendt stinkskab kommer på plads. Efter nogen tid 
forslår byggeteknisk afdeling et simplere skab, da de mener behovet er mindre 
end der er givet udtryk for. Afdelingen vælger efter at sagen opleves fastlåst, at 
foreslå at Arbejdstilsynet inddrages. Derefter indkøbes et velegnet stinkskab, 
som det dog volder stort besvær at få etableret på grund af pladsforhold og man-
gelfuld tilførsel af erstatningsluft.  

Stinkskabssagen viser, at der både i afdelingen og i byggeteknisk afdeling, forud 
for sagen var strategiske kompetencer til at inddrage arbejdsmiljøbehov i plan-
lægningen. Der blev taget et langsigtet fagligt og økonomisk ansvar ved på et 
tidligt tidspunkt i forhold til byggesagen at indkalde til byggemøde, hvor de kom-
mende brugere og en tilknyttet arbejdsmiljørådgiver deltog med det formål at tage 
højde for brugernes arbejdsmiljømæssige behov og derved undgå problemer 
efter ombygningen. Her blev behovet for stinkskabet fastlagt.  

Men behovet viste sig slet ikke at være entydigt.  Det er uklart, hvor i den videre 
byggeproces, det formulerede behov ”forsvinder”. Det er derfor heller ikke klart, 
hvilke kompetencer, hos hvem på hospitalet, der kunne have forhindret ”for-
glemmelsen”. Der er ikke oplysninger, der tyder på, at der har ligget en påtvunget 
økonomisk besparelse til grund for den manglende opfyldelse af behovet for 
stinkskabet i forbindelse med ombygningen. Den manglende opmærksomhed på 
de særlige krav til dette stinkskab under den planlagte ombygning, betyder at 
omkostningerne til etablering af den arbejdsmiljømæssigt rigtige løsning i sidste 
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ende bliver unødvendigt høje, fordi etableringen af stinkskabet på dette tidspunkt 
både kræver en yderligere ombygning og en tilpasning af ventilationen.  

At det i sidste ende er truslen om at inddrage Arbejdstilsynet, der sætter skub i 
sagens løsning, illustrerer en politisk kompetence i den pågældende afdeling. I 
andre sammenhænge fremhæver arbejdsmiljøgrupperepræsentanter netop trus-
len om Arbejdstilsynet som et strategisk middel, der kan anvendes hvis en sag 
går i hårdknude.  

Udviklingen af fraværsindsatsen starter allerede på Glostrup Hospital i 2001. I 
2005 nedsættes en gruppe, der skal udarbejde en fælles fraværspolitik for hospi-
talet og denne igangsættes året efter. Københavns Amt sætter fokus på fraværs-
indsatsen og efter 2007, da regionerne etableres fortsætter Region Hovedstaden 
dette fokus på at reducere fraværet. Udgangspunktet for den konkrete indsats 
skabes i 2003 gennem et tværgående udvalgsarbejde, sagen har også bevågen-
hed i Hovedsamarbejdsudvalget og i 2005 vedtages en fraværspolitik med titlen: 
”Fra fravær til nærvær”. Indsatsen startes med et kick off seminar, og kendskabet 
til indsatsen søges udbredt til hele hospitalet gennem en række kreative formid-
lingsformer. Ideen er at politikken skal inspirere og motivere til at der lokalt på 
afdelingsniveau laves handlingsplaner, der bl.a. omfatter fraværssamtaler. Fokus 
fastholdes de følgende år gennem temadage og udviklingsforløb for lederne.  

I 2007 styrkes indsatsen gennem etableringen af et fraværsteam, der tæller med-
lemmer fra Arbejdsmiljøfunktionen, Udviklingsafdelingen og Personaleafdelingen. 
Intranettet bruges til bred formidling om indsatsen og der udarbejdes i regi af fra-
værsteamet en refleksionsguide til brug i afdelingerne. 

I forbindelse med fraværsindsatsen udnytter hospitalets arbejdsmiljøansvarlige 
det øgede samfundsmæssige fokus, der er på sygefravær i perioden. Udarbej-
delsen af en fraværspolitik sker i en arbejdsgruppe med inddragelse af mange 
faglige kompetencer på hospitalet. Udarbejdelsen sker i en periode, hvor der er 
en politisk opbakning både i amtets sundhedsudvalg og i hospitalets hovedsam-
arbejdsudvalg. Italesættelsen af ”nærvær” som begreb frem for ”fravær” illustrerer 
aktørernes politiske og strategiske kompetencer, som sammen med at der opnås 
en politisk prioritering af økonomiske ressourcer til indsatsen formår at skabe 
opbakning i afdelingerne, og dermed et godt resultat for arbejdsmiljøarbejdet.  
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I forbindelse med overgangen fra Københavns Amt til Region Hovedstaden ople-
ver hospitalet en mangel på ressourcer og fokus i forhold til fraværsindsatsen. 
Hospitalsplanen med fusioner og afdelinger, der splittes, tager hårdt på kræfterne 
og ressourcerne og betyder, at afdelingerne ikke har overskud til at fastholde 
fokus på fraværsindsatsen. Dokumentation af sygefraværet var et vigtigt ud-
gangspunkt både for formuleringen af hospitalets fraværspolitik og for at kunne 
følge resultatet af indsatsen. Der var i Københavns Amt et statistikgrundlag, som 
forsvandt i forbindelse med regionsdannelsen. Hvorvidt det var manglende res-
sourcer, kompetencer eller mere var nogle strukturelle forhold, der betingede 
dette tab, står ikke klart. Herefter reaktiveres indsatsen gennem etableringen af 
fraværsteamet, der strategisk udmærker sig ved at omfatte aktører fra mange 
områder.  

Forflytningsindsatsen handler om Glostrup Hospitals arbejde med at begrænse 
bevægeapparatsbesvær på grund af forflytning af patienter. Bevægeapparats-
besvær opstået på grund af løft og forflytning af patienter har længe været et 
fremtrædende arbejdsmiljøproblem. Med forflytningsindsatsen sættes der fokus 
på at udvikle og implementere hensigtsmæssige hjælpemidler og introducere nye 
arbejdsrutiner og arbejdsmåder, der forebygger belastningsskader og nedslid-
ning. Indsatsen tager sin begyndelse med introduktionen af begrebet ”forflytning” 
i portøruddannelsen midt i 1990’erne. Der er tale om en indsats, som på Glostrup 
Hospital for alvor kommer på dagsordenen i 2001, da den første arbejdsmiljøko-
ordinator ansættes og der igangsættes pilotprojekter om forflytning i flere afdelin-
ger. Senere kommer flere projekter til.  

Den koordinerende opgave varetages af en fysioterapeut fra fysioterapien, som 
senere ansættes som ergonomisk konsulent i Arbejdsmiljøfunktionen. Forflytning 
kommer på hospitalets budget i 2003 og overgår i 2004 fra at være et projekt til at 
være en del af driften. Der kommer gennem et nyt stort projekt i 2005 fokus på, at 
forflytning handler om andet end at flytte patienten, det handler også om samar-
bejde og kultur. I 2006 involveres den eksterne arbejdsmiljørådgiver i et fornyet 
fokus på forflytning på de enkelte afdelinger og der kommer en oplevelse af, at 
de menige medarbejdere begynder at forstå, hvad det handler om og oplever at 
det faktisk hjælper. Samtidig med at forflytning omkring 2008 opleves som væ-
rende blevet en fast del af kulturen, opleves der problemer med forflytningsvejle-
dernes tid og engagement og der mangler penge til eksterne kurser. 
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Dette lange seje træk har formået at ændre rutinerne omkring forflytning af pati-
enter. Indsatsen har et konkret udgangspunkt i de fysiske arbejdsforhold og det 
udstyr og de hjælpemidler, der anvendes og deres vedligeholdelse. Indsatsen 
har formået at opnå opbakning fra driftschefen, fra fysioterapien, fra en meget 
stor del af medarbejderne og generelt fra mange steder på hospitalet.  

Forflytningsindsatsen synes generelt at have været økonomisk prioriteret af le-
delsen, hvilket blandt andet afspejler sig i omfanget af tekniske hjælpemidler. 
Den økonomiske prioritering har skiftet karakter undervejs fra en selvstændig 
økonomisk budgettering af forflytning til, at indsatsen bliver en del af driften og 
dermed af driftsbudgettet. At indsatsen bliver en del af driften opleves meget po-
sitivt, hvilket tyder på, at dette ikke, som det kunne frygtes, har betydet at indsat-
sen nedprioriteres i forhold til andre driftsopgaver og hensyn. I forbindelse med 
en nedskæringsrunde blev det diskuteret, om projektet skulle spares helt væk, 
hvilket det ikke blev.  

Hospitalet har været tidligt ude med indsatsen i forhold til, hvornår der kom et 
bredere samfundsmæssigt fokus på forflytning i Danmark. Det tyder på, at der 
har været vigtige politisk-strategiske kompetencer til stede. En ting var, at det 
lykkedes at få hele indsatsen sat i gang. Det, der dog nok har krævet størst stra-
tegisk kompetence, har været at fastholde indsatsen. Den nuværende ergonomi-
ske konsulent i Arbejdsmiljøfunktionen har gennem sit store engagement spillet 
en afgørende rolle.  

Det afgørende er imidlertid, at det er lykkedes, at få en stor del af portørgruppen 
og de, som har ansvar for hjælpemidlerne, samt den store gruppe af forflytnings-
vejledere til at fastholde engagementet og ejerskabet til indsatsen. Det er bl.a. 
gjort ved til stadighed at fremhæve deres betydning for sagen, og løbende ved at 
opbygge forflytningsfaglige kompetencer i forskellige personalegrupper på hospi-
talet gennem uddannelse og holdningsbearbejdning. Brugen af udviklingsprojek-
ter som løftestang for indsatsen og evnen til at fastholde og videreføre resultater-
ne af projekterne i en mere permanent driftssituation viser konkret betydningen af 
at arbejdsmiljøaktørerne besidder politisk-strategiske kompetencer.   

Hospitalet synes også på det overordnede ledelsesmæssige niveau at være 
fremsynet i sin tilgang til arbejdsmiljøsagerne og synes generelt at prioritere ar-
bejdsmiljøindsatser økonomisk. Der gør naturligvis råderummet for såvel Ar-
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bejdsmiljøfunktionen som for de enkelte arbejdsmiljøgrupper større, selvom øko-
nomi af mange stadig opleves som en barriere for gode arbejdsmiljøløsninger.  

5.4 Viden og erfaring, set i forhold til uddannelse og praksis-
oplæring 

I de foregående afsnit er der lagt stor vægt på erfaring og politisk strategisk snil-
de, som en afgørende kompetence. De personer som er interviewet, var – som 
det også er fremgået – også meget optaget af betydningen af engagement og 
interesse som en væsentlig drivkraft for, at der blandt medarbejdere og ledere 
opnås en konkret erfaring med arbejdsmiljøforhold og viden om, hvad der i det 
daglige kan gøres for at forebygge nedslidning og sygdomme forårsaget af ar-
bejdsmiljøet.  

”Det er de personer, der har interessen og ser de små sejre, der giver motivationen. 
Stædighed og vedholdenhed er drivkraften i arbejdsmiljøindsatsen”.   

 

Det fremhæves blandt de interviewede to nyere tiltag, der opleves at være med-
virkende til at styrke afdelingernes evne til selv at udvikle den viden og erfaring, 
der er afgørende for at udvikle deres egenindsats.   

Integration af arbejdsmiljø i driften gennem multifaglige runder. 
På Glostrup Hospital har man en lang tradition for at gennemføre arbejdsmiljø-
runder. Udover det umiddelbare resultat en sådan runde kan give i form af en 
oversigt over eksisterende arbejdsmiljøproblemer og en handlingsplan for at løse 
dem, som det gøres i sammenhæng med APV, har udviklingen af nye former for 
”runder”, medvirket til at inddrage andre aktører og til at skabe engagement i ar-
bejdsmiljøarbejdet.    

Der er som tidligere nævnt udviklet to typer ”arbejdsmiljørunder” - begge er end-
nu kun gennemført én gang – de multifaglige runder og arbejdsmiljørunder hvor 
afdelinger besøger hinanden. I forhold til at udvide arbejdsmiljøperspektivet og 
styrke motivationen for at tage arbejdsmiljøhensyn i hverdagen er der store for-
ventninger til de multifaglige runder.   

”De der multifaglige runder er geniale, vi har pt. kun gået en, man kan få afklaret nog-
le konkrete ting, arbejdsmiljø, patientsikkerhed og drift…På de runder kan man få af-
leveret ejerskabet til aben.”  
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Runderne inddrager en række ikke arbejdsmiljøorienterede aktører, og muliggør, 
at man kan få afklaret nogle brudflader, hvor arbejdsmiljø, patientsikkerhed og 
drift influerer på hinanden. Udgangspunktet for runderne var patientsikkerhed, 
men det fremgår af de første erfaringer, at arbejdsmiljøindsatsen tillægges mere 
værdi, når den integreres med forhold, der umiddelbart fremmer driften eller for-
bedrer patienternes vilkår. En række andre aktører kan sideløbende motiveres til 
at prioritere arbejdsmiljøhensyn. Som det fremgik af ”stinkskabssagen” - er et 
øget kendskab til de forskellige aktørers oplevelse af behov og forudsætninger 
for et konkret tiltag, af afgørende betydning for at fremme processen, der skal 
lede frem til et positivt resultat. Det ser det ud til, at de multifaglige runder vil kun-
ne yde et bidrag til.  

Aktiv inddragelse af ildsjæle og engagerede medarbejdere 
Forflytningsindsatsen bygger på en idé, der var relativt ny i arbejdsmiljøarbejdet, 
da den blev iværksat, nemlig at uddanne medarbejdere til at varetage en funktion 
som mentor eller særlig sagkyndig overfor kollegerne, på et centralt arbejdsmiljø-
område. Hermed udbredes den konkrete varetagelse af arbejdsmiljøarbejdet til 
langt flere end arbejdsmiljøgruppen. Modellen er siden i tilpasset form udbredt til 
andre områder som f.eks. ”kemiagenter”, ”psykiske første hjælpere” og det har 
været overvejet at uddanne ”stressvejledere”. Det er medarbejdere, der ikke er 
valgt, men af eget engagement melder sig til opgaven og gennem et kort oplæ-
ringsforløb rustes til opgaven. Glostrup Hospital benytter denne form for, hvad 
man kan kalde ’barfodsaktører’ i højere grad end mange andre arbejdspladser, 
men er også bevidste om, at ”buen kan spændes for hårdt”. 

”Via netværk og de nye aktører skabes en kultur, hvor man snakker arbejdsmiljø i af-
delingerne. Bare det at snakke med kollegaerne gør, at man bliver opmærksomhed 
på nye ting. De gør folk opmærksom på hvor meget i hverdagssnakken, der handler 
om arbejdsmiljø. At der er ansvarspersoner som er dedikerede til mindre områder, 
det kan gøre at alt bliver lidt mere ansvarsfyldt. På den måde kommer man til at 
snakke mere arbejdsmiljø. Man gør det jo allerede, det har flyttet sig rigtig meget. For 
ti år siden lå det kun i driften, nu bliver der snakket arbejdsmiljø mange steder og det 
gør det synligt”.  
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6 Kommunikation, samarbejde og 
samarbejdsflader.  

I dette kapitel ses på kommunikationen og samarbejdet mellem de forskellige 
aktører i arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital. Først beskrives de samar-
bejdsflader, der blev afdækket gennem historieværksted og interviews og her 
fundet betydningsfulde for arbejdsmiljøarbejdet. Derefter ses på kommunikation 
og samarbejdet mellem de forskellige aktører ud fra en række konkrete sagsfor-
løb. Sagsforløbene er dels tre på forhånd udvalgte sager, som er belyst gennem 
historieværkstedet1 og dels en række enkeltsager beskrevet i interviewene.  

6.1 Samarbejdsflader 

I de enkelte afdelinger er samarbejdet internt i arbejdsmiljøgruppen vigtigt, både 
samarbejdet mellem ledere og medarbejderrepræsentanter og indbyrdes mellem 
lederne, hvor flere niveauer af ledere er repræsenteret i gruppen. Der er også en 
betydningsfuld samarbejdsflade mellem arbejdsmiljøgruppen og afdelingens nøg-
lepersoner, forflytningsvejledere og andre lokale ressourcepersoner. Samarbej-
det og kommunikationen mellem alle disse lokale arbejdsmiljøaktører og medar-
bejderne er naturligvis vigtig. Samarbejdet mellem en afdelings arbejdsmiljøgrup-
pe og dens MED-udvalg fylder ikke meget i de konkrete sager. Samarbejdsrelati-
onerne er vist i figur 6.1. 

 
 

                                                 
 
1 Se bilag 1 og afsnit 5.3.1 
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Figur 6.1 Arbejdsmiljøgruppens samarbejdsrelationer internt i afdelingen 

6.1.1 Samarbejdet mellem afdelingerne og andre arbejdsmiljøaktører  

De samarbejdsflader om arbejdsmiljø, der er afdækket mellem en afdeling og 
andre aktører, er vist i figur 6.2. 
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Figur 6.2 Afdelingens eksterne samarbejdsrelationer om arbejdsmiljø  

Samarbejdet mellem afdelingerne og Arbejdsmiljøfunktionen er væsentligt i man-
ge af de konkrete sager. I nogle sager er dette samarbejde direkte mellem afde-
lingen og én eller flere af de fire arbejdsmiljøfaglige medarbejdere. I andre sager 
har afdelingernes samarbejde med Arbejdsmiljøfunktionen mere som formål at 
formidle kontakt til andre arbejdsmiljøaktører i eller udenfor hospitalet (eksempel-
vis driftsteknisk eller byggeteknisk afdeling, Arbejdsmiljøudvalget eller hospitalets 

36 Arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital – en virksomhed i Region Hovedstaden 



eksterne arbejdsmiljørådgiver, Alectia). Herudover samarbejder afdelingerne med 
Arbejdsmiljøfunktionen i forbindelse med kurser, halvårsdage, runderinger, op-
følgning på APV-handlingsplaner m.v. 

Afdelingernes samarbejde med Arbejdsmiljøudvalget er meget begrænset. Ar-
bejdsmiljøudvalget er stærkest inde i bevidstheden som en instans, hvor sager 
kan bringes op hos afdelinger, hvor enten en leder eller en medarbejder selv sid-
der i Arbejdsmiljøudvalget. Når politikker, tiltag m.v., der er besluttet i Arbejdsmil-
jøudvalget, formidles til afdelingerne, er det ofte via arbejdsmiljøkoordinatoren, 
som derfor i mange tilfælde kommer til at fremstå som afsender.  

Afdelingernes samarbejde med driftsafdelingen er typisk i forbindelse med byg-
gesager og sager af driftsteknisk karakter eller i forbindelse med rengøring. Det 
bygge- og driftstekniske samarbejde fylder rigtig meget og opleves af mange af-
delinger som problemfyldt og tungt.  

Samarbejdet mellem afdelingerne og hospitalets eksterne arbejdsmiljørådgiver 
(Alectia) bliver formidlet gennem Arbejdsmiljøfunktionen. Der refereres til samar-
bejdet med Alectia i mange konkrete sager og dette samarbejde omtales generelt 
meget positivt. 

Samarbejdet mellem afdelingerne og Personaleafdelingen handler i arbejdsmil-
jømæssig sammenhæng primært om indsatsen i forhold til sygefravær.  

Der er ikke tradition for samarbejde om arbejdsmiljø på tværs mellem hospitalets 
kliniske afdelinger. Tværgående kommunikation og sparring om arbejdsmiljø fin-
der primært sted i forbindelse med de halvårlige temadage og interne kursusakti-
viteter. Arbejdsmiljø indgår i begrænset omfang, når afdelingsledelserne mødes 
med den vicedirektør, som er deres kontaktperson i direktionen. Gennem de nye 
arbejdsmiljørunder, hvor to afdelingers arbejdsmiljøgrupper går runder sammen i 
begge afdelinger, er en vis form for samarbejde blevet formaliseret. 

6.1.2 Samarbejdet mellem Arbejdsmiljøfunktionen og andre aktører  

Arbejdsmiljøfunktionen samarbejder udover med de forskellige afdelinger med en 
række aktører i og udenfor hospitalet, som vist i figur 6.3. 
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Figur 6.3 Arbejdsmiljøfunktionens samarbejdsrelationer i og udenfor hospitalet 

Arbejdsmiljøfunktionen har et tæt samarbejde med Arbejdsmiljøudvalget, som 
arbejdsmiljøkoordinatoren servicerer fagligt og strategisk. Samarbejdet med Virk-
somheds-MED-udvalget er ikke så omfattende, men vurderes at have voksende 
betydning.   

Arbejdsmiljøfunktionen har et samarbejde med hospitalets afdelinger om at støtte 
dem i egenindsatsen i arbejdsmiljøarbejdet, samt et samarbejde med de øvrige 
stabsmedarbejdere. Både gennem kurser, information på KAI (Glostrup Hospitals 
Intranet), pjecer og faglig rådgivning. Arbejdsmiljøfunktionen formidler også poli-
tikker, strategiske indsatser m.v. fra de politiske udvalg til afdelingerne, som skal 
udmønte dem i praksis.  

Driftsteknisk og Byggeteknisk afdeling er vigtige samarbejdspartnere for Ar-
bejdsmiljøfunktionen i forbindelse med arbejdsmiljøforholdene i de mange byg-
gesager, der gennem de seneste mange år har været. Ideelt set så tidligt i pro-
cessen, at eventuelle arbejdsmiljøproblemer forebygges og hvor det ikke lykkes, 
så i forbindelse med at løse de problemer, som er opstået i de berørte afdelinger. 

Arbejdsmiljøfunktionen har et formaliseret samarbejde med Personaleafdelingen 
og Udviklingsafdelingen i fraværsteamet, som er en vigtig nyskabelse i forbindel-
se med fraværsindsatsen. Arbejdsmiljøfunktionen har også et samarbejde med 
øvrige serviceområder i Driftsafdelingen, herunder Transport- og Forsyningsafde-

38 Arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital – en virksomhed i Region Hovedstaden 



lingen i forbindelse med forflytningsindsatsen, hvor denne afdeling står for opbe-
varing og distribution af hjælpemidler.  

Det er som allerede nævnt Arbejdsmiljøfunktionen, som formidler kontakten mel-
lem afdelingerne og den eksterne arbejdsmiljørådgiver. Alectia har – ud over i en 
række konkrete sager i enkelte afdelinger – også været inddraget af Arbejdsmiljø-
funktionen både i forflytnings- og i fraværsindsatsen.  

Arbejdsmiljøfunktionens samarbejde med Arbejdstilsynet sker primært i forbin-
delse med anmeldelse af arbejdsulykker og ved tilsynsbesøg.  

I forbindelse med arbejdsmiljøproblemer med nye stoffer og materialer eller nyt 
apparatur, har Arbejdsmiljøfunktionen ind imellem et samarbejde med leverandø-
rerne om løsning af problemerne. 

Arbejdsmiljøfunktionens samarbejde med direktionen omfatter serviceringen af 
den vicedirektør, som er formand for Arbejdsmiljøudvalget. Herudover formidler 
og understøtter Arbejdsmiljøfunktionen direktionens strategiske udmeldinger på 
arbejdsmiljøområdet i organisationen og de formidler konkrete sager eller gene-
relle problemstillinger, som skal afklares i direktionen.  

Arbejdsmiljøkoordinatoren indgår sammen med arbejdsmiljøledere fra regionens 
øvrige virksomheder i Regionsforum for arbejdsmiljø. Der er et formaliseret sam-
arbejde med de to andre hospitaler i det tidligere Københavns Amt om udbydelse 
og gennemførelse af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsmiljøfunkti-
onen er blevet inspireret til de succesfulde arbejdsmiljørunder af tilsvarende run-
der på Gentofte Hospital. 

6.2 Kommunikationen mellem forskellige aktører illustreret 
ved konkrete sagsforløb  

Der er generelt en god kommunikation mellem de kliniske afdelinger og Arbejds-
miljøfunktionen. Arbejdsmiljøfunktionens medarbejdere fremhæves af langt de 
fleste deltagere i interview og historieværksted som lette at komme i kontakt med, 
som kompetente og som hjælpsomme. Kommunikationen er i nogle sager ufor-
mel og klares gennem en telefonsamtale eller mailkorrespondance. I andre sager 
er kommunikationen mere formel. Hvis Arbejdsmiljøfunktionen skal formidle sa-
gen videre til bevilling, til inddragelse af ekstern rådgiver eller til behandling i Ar-
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bejdsmiljøudvalget er en formaliseret kontakt og oprettelse af sagen som APV-
handling nødvendig.  

I tilfælde hvor Arbejdsmiljøfunktionen er blevet opmærksom på problemer i en 
afdeling, er det ikke ligegyldigt hvordan henvendelsen til afdelingen sker. Nogle 
afdelingsledere tager det ilde op, hvis en menig stabsmedarbejder henvender sig 
direkte og siger, at der er et problem i vedkommendes afdeling. Der er både i 
Arbejdsmiljøfunktionen og hos driftschefen en bevidsthed om, at en respektfuld 
kontakt til afdelingsledelsen fremmer løsningen. Det betyder i nogle tilfælde, at 
henvendelsen skal ske ”på niveau”, dvs. at en afdelingsleder kontaktes af drifts-
chefen eller af direktionen. I andre tilfælde er det nok, at tituleringen er på plads.  

Lederne udtrykker generelt forståelse for de problemer, medarbejderne påpeger.  

”Nu har de en ny ønskeseddel som vi skal til at kigge på. De er jo selv involveret i det 
og deres bud på hvad de gerne vil have plejer at være fornuftige. ” 

 

En holdning, der også udtrykkes af driftschefen, som den tilgang, driftsafdelingen 
skal møde ønsker og krav fra afdelingerne: 

 ”Udgangspunktet skal ikke være, at det er klynk, hvis de siger noget.” 

6.2.1 Når kommunikation og samarbejde lykkes 

I alle de succesfulde sager er der kommunikation og samarbejde mellem flere 
aktører. Arbejdsmiljøkoordinatoren er ofte med til at skubbe på og til at sikre at de 
relevante aktører involveres i løsningen af et komplekst problem.  

I nogle sager omfatter de relevante samarbejdspartnere både interne og eksterne 
arbejdsmiljøaktører og leverandører. Eksempelvis i en sag om knoglecement 
som medarbejderne var utrygge ved fordi det lugtede meget kraftigt og medar-
bejderne derfor frygtede at udsugningen var utæt. Her blev både arbejdsmiljøre-
præsentanten, kemikonsulenten, Alectia og leverandøren af knoglecementen og 
af udsugningsanlægget inddraget i at finde en løsning.  

Også små sager kan involvere flere aktører. Et eksempel herpå er en medarbej-
der, der altid hoster på arbejde, men aldrig derhjemme. Afdelingens nøgleperson 
bliver opmærksom på problemet og kontakter sin leder i arbejdsmiljøgruppen, der 
får arbejdsmiljøkoordinatoren inddraget. Inden problemet er løst, er både teknisk 
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afdeling og gartnerafdelingen inddraget, da det viser sig at en efeu, der vokser på 
muren er skyld i den fugt, som er årsag til hosten.    

Ved planerne om flytningen af en afdeling var arbejdsmiljørepræsentanten meget 
optaget af, hvordan det gode psykiske arbejdsmiljø kunne bevares og hvordan 
den nye afdeling kunne indrettes mere optimalt. Arbejdsmiljørepræsentanten 
konkretiserede sammen med nogle kolleger snakken og nogle af dem skitserede 
idéerne på tegninger. Tilskyndet af oversygeplejersken blev tegningerne af med-
arbejdernes ”drømmeafdeling” sendt til den daværende arbejdsmiljøkoordinator, 
som formidlede dem videre til arkitekterne på projektet. Arkitekternes tegninger til 
ombygningen var i sidste ende stort set identisk med dem, medarbejderne havde 
sendt. Arbejdsmiljøgruppen holdt flere møder med arkitekterne undervejs i de år, 
hvor processen varede. Forløbet gav medarbejderne et stort ejerskab til afdelin-
gen og ombygningen og betød at de fysiske rammer kom til at fungere godt i for-
hold til afdelingens opgaver og kultur.  

Der er mange arbejdsmiljøproblemer på et hospital, som ikke har lette eller opti-
male løsninger, men hvor det handler om at minimere generne. Ved øjenoperati-
oner sidder medarbejderne eksempelvis ofte i lang tid i nogle meget belastende 
stillinger. Her har ergonomikonsulenten været inddraget både til at afprøve for-
skellige stole sammen med medarbejderne og til at se på medarbejdernes vaner 
og rutiner, herunder om det apparatur og de hjælpemidler, der findes, faktisk bru-
ges.  

Der er en sag om teknisk afdeling, som på trods af svære vilkår laver et ventilati-
onsanlæg, som ligner en Storm P-opfindelse, men som fjerner varmen fra de 
store maskiner, som efterhånden er blevet installeret i laboratorier, der slet ikke 
var indrettet til det.  

Langt de fleste af de sager, der bringes frem af interviewpersoner og i historie-
værkstedet, handler om fysiske eller kemiske arbejdsmiljøproblemer.  

Der er dog også eksempler på sager om psykisk arbejdsmiljø. I en af disse viste 
APV’en, at en gruppe medarbejdere i et ambulatorium havde store problemer 
med hinanden og at der var en meget dårlig stemning. Her blev hospitalets eks-
terne rådgiver (på daværende tidspunkt JobLiv Danmark) inddraget i en pro-
blemafdækning og i at finde en løsning, som efter en hård proces fik sat ”tingene 
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på plads”. I dag ville afdelingen i en tilsvarende situation benytte hospitalets egen 
arbejdspsykolog. 

Også i forbindelse med de mange flytninger kommer psykisk arbejdsmiljø på 
dagsordenen: 

”Da vi flyttede ud i ombygningen, gik det psykiske arbejdsmiljø helt ned. Det troede 
jeg ikke kunne ske for mig som leder. Men så fik vi en arbejdspsykolog ind fra Alectia 
herud. Det mundede ud i en tema dag – om morgenen læssede personalet af. Om 
eftermiddagen byggede vi så op igen. Og det lykkedes. Ledelsen stod til tæv, for alt 
med flytningen.  
Nu har vi så fået en arbejdspsykolog på hospitalet og han er fabelagtig. Så han blev 
inviteret over da vi skal flytte igen og han var her til to møder og det hjalp rigtig godt. 
Vi anerkendte medarbejderne. Jeg havde jo aldrig tænkt at jeg skulle stå og afslutte 
en sådan dag om psykisk arbejdsmiljø – men det kunne jeg sige og indrømme, fordi 
vi har en åben kultur.”  

6.2.2 Når kommunikation og samarbejde er en udfordring 

I ”stinkskabsagen”2  fremsætter arbejdsmiljøgruppen på et byggemøde på et 
tidligt tidspunkt i planlægningen af en ombygning afdelingens behov for et stink-
skab. Det præcise behov bliver tilsyneladende ikke forstået af byggeteknisk afde-
ling, som skal sikre opfyldelsen af behovet i byggeprocessen. Der opsættes der-
for et stinkskab, som ikke opfylder afdelingens behov og myndighedernes krav, 
hvilket efterfølgende påpeges af Alectia ved en arbejdsmiljørunde. Uenigheder 
mellem afdelingen og byggeteknisk afdeling om behovet for det særlige stinkskab 
betyder at en tilfredsstillende løsning efterfølgende trækker unødigt langt ud. 
Løsningen kommer først på plads, da afdelingen truer med at melde sagen til 
Arbejdstilsynet og de gældende regler og krav til stinkskabet bliver afklaret.  

Det er vanskeligt at afgøre, om ”behovsforvirringen” i denne sag primært skyldes 
byggeteknisk afdeling eller om det konkrete behov kunne have været tydeligere 
kommunikeret af afdelingen eller af fagligt kompetente medarbejdere hos den 
eksterne arbejdsmiljørådgiver eller i Arbejdsmiljøfunktionen. Den dårlige kommu-
nikation besværliggjorde under alle omstændigheder samarbejdet om løsningen 

 
 
2 Se bilag 1 og afsnit 5.3.1 
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af sagen, fordi den betød, at der ikke var tillid og forståelse mellem de involvere-
de aktører.  

Der er flere andre eksempler på problemer med kommunikation og samarbejde 
mellem de kliniske afdelinger og drifts- eller byggeteknisk afdeling. Nogle af sa-
gerne ligger en del år tilbage og kan afspejle, at der er sket en udvikling i forstå-
elsen af arbejdsmiljøproblemerne. Men der er også nyere sager af denne karak-
ter. Så selvom afdelingerne oplever, at den generelle forståelse for arbejdsmiljø-
problemer er blevet større på hospitalet – herunder også i driftsafdelingen - er der 
stadig mange, der fremhæver kommunikationen med de tekniske afdelinger som 
meget tung.  

En frustration over ikke at blive forstået eller taget alvorligt af teknisk afdeling er 
gennemgående i flere sager, især sager som handler om problemer med udsug, 
dårligt indeklima og statisk elektricitet. Der er i disse sager en oplevelse af vedva-
rende at være nødt til at ”slå i bordet”. I flere tilfælde, hvor medarbejderne oplever 
et problem, afviser hospitalets teknikere, at der er et problem og bedyrer at ud-
sugningen eller ventilationen fungerer som det skal. Når så den eksterne rådgiver 
- i nogle tilfælde efter lang tid – bliver inddraget, påviser de, at problemet både er 
reelt og kan løses. Ud over de gener, medarbejderne har haft, betyder en forsin-
ket løsning i mange tilfælde også en fordyrelse. 

Ud over ”stinkskabssagen” er der bl.a. en sag om et ventilationssystem, som 
”vendte den forkerte vej” og sendte opløsningsmidler ud i afdelingen i stedet for 
at suge dem ud. En sag om problemer med statisk elektricitet på en afdeling blev 
først taget alvorligt og løst, da problemet var årsag til at dyrt udstyr blev ødelagt. 
Så blev der iværksat en effektiv løsning med antistatiske gulve.  

Det opleves af de interviewede meget ubehageligt ikke at blive taget seriøst i 
forhold til noget, man selv, ens kolleger eller medarbejdere oplever som et stort 
arbejdsmiljøproblem. Nogle oplever at få mange forskellige forklaringer på, at det 
eksempelvis ikke kan lade sig gøre at få skabt et godt indeklima. Det kan være 
uklart, om årsagerne reelt er tekniske, mangel på viden eller om det i stedet 
handler om økonomi. 

”Jeg vil hellere have at vide, at der ikke er penge end alle de dårlige undskyldninger.” 
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Flere af de interviewede både i afdelingerne, i Arbejdsmiljøfunktionen og i drifts-
ledelsen ser dårlig kommunikation som årsag til den manglende forståelse af 
afdelingernes problemer. Afdelingerne får på den ene side ikke præsenteret pro-
blemet tydeligt og driftsafdelingen får ikke spurgt tilstrækkeligt ind til problemet.  

Behovsafklaring og forventningsafstemning mellem forskellige fagligheder er en 
stor udfordring, hvilket illustreres af et eksempel hvor nogle teknikere med for-
skellig byggeteknisk baggrund snakker helt forbi hinanden om et såkaldt P-sug, 
fordi et P-sug for den ene bygningstekniker betegner en lille rørføring, mens det 
for en anden er et omfattende ventilationssystem. Udfordringen bliver selvsagt 
ikke mindre, når der er tale om meget større forskelle i fagligheder, som eksem-
pelvis sygeplejersker og bygningshåndværkere. Der er i driftsafdelingen en er-
kendelse af, at det er vigtigt at blive bedre til behovsafklaring og forventningsaf-
stemning i bygge- og driftstekniske sager. Nogle gange er det også tiden til det, 
som er et problem.  

6.2.3 Kommunikation og samarbejde i strategiske indsatser 

”Fraværsindsatsen”3 er et eksempel på en sag, som har forløbet over lang tid (10 
år) og med mange forskellige aktører involveret: afdelingsledelser, som af egen 
drift starter en indsats i forhold til fravær, amtet (siden regionen) med politisk 
pres, regnskab og statistikker, samarbejdsudvalg med udarbejdelse af en politik, 
Personaleafdeling, Udviklingsafdeling og Arbejdsmiljøfunktion med sekretariats-
betjening, formidling og støtte til afdelingernes arbejde.   

Indsatsen har dels udspring i et lokalt arbejde med fravær på forskellige afdelin-
ger på hospitalet og dels i et strategisk og politisk fokus på fravær både på hospi-
talet og i det daværende Københavns Amt. Der var et stort landspolitisk fokus på 
fravær og et personalepolitisk regnskab fra amtet viste i 2003 et højt sygefravær 
på flere afdelinger. Der blev på Glostrup Hospital nedsat et udvalg til at udarbejde 
en fraværspolitik. Med arbejdsmiljøkoordinatorens mellemkomst bliver fokus på 
nærvær frem for på fravær i den politik, som Hovedsamarbejdsudvalget vedtager 
i 2006. Et fokus, der afspejles i titlen på politikken: ”Fra fravær til nærvær”.  

 
 
3 Se bilag 1 og afsnit 5.3.1 
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Der var i nogle afdelinger en oplevelse af, at der til at starte med under politik-
udarbejdelsen ikke var en ordentlig føling med, hvad der faktisk var gjort i forhold 
til fravær på de enkelte afdelinger. 

Kick-off seminar, afdelingsmøder, cafémøder og temadage sikrer gennem de 
følgende år et kendskab til politikken og et fortsat fokus på fravær (og nærvær) 
på hospitalet. Etablering af et fraværsteam i 2007 er et resultat af et tværgående 
samarbejde mellem Arbejdsmiljøfunktionen, Udviklingsafdelingen og Personale-
afdelingen. Teamet kan støtte hospitalets afdelinger i deres arbejde med fravær, 
men er ikke opsøgende. Det udarbejder forskellige materialer, herunder en re-
fleksionsguide om fravær.  

Historieværkstedet efterlader det indtryk, at politikken omkring fravær og nærvær 
er blevet kommunikeret godt ud til de enkelte afdelinger. Politikken er overordnet 
og værdibaseret og de enkelte afdelinger har derfor selv skullet finde frem til 
hvordan de ville udføre politikken i praksis. Dette procesaspekt ser også ud til at 
være blevet kommunikeret godt ud. Det store fokus på nærvær som en del af 
fraværspolitikken fremhæves som positivt, fordi det er med til at skabe en fælles 
holdning og værdigrundlag omkring fravær for hele hospitalet.  

Formidlingen af amtets personalepolitiske regnskab i 2003 fremstår som mere 
problematisk, fordi det blev opfattet som kontrol af medarbejderne. Dette var med 
til at skabe en ”berøringsangst” for emnet sygefravær i Hovedsamarbejdsudval-
get. Fraværsstatistikkerne fra amtet bliver tilsyneladende senere formidlet på en 
måde, så de opleves som et vigtigt aktiv i arbejdet med at nedbringe fraværet. 

Fraværssagen er et eksempel på, at indsatsen på hospitalet påvirkes af samar-
bejdet med den organisation, hospitalet er en del af. Ved Københavns Amts ned-
læggelse i forbindelse med dannelsen af Region Hovedstaden forsvinder fra-
værsstatistikkerne, som har udgjort det statistiske grundlag for en målrettet ind-
sats og dokumentation på afdelingsniveau. Et tilsvarende statistikgrundlag er nu 
til rådighed i regionen, men statistikkens ”forsvinden” blev på hospitalet oplevet 
som et tilbageslag for indsatsen.  

 Udover at stille statistikken til rådighed synes der ikke at være en oplevelse af, at 
hospitalets fraværsindsats har nogen sammenhæng med, hvad der sker på om-
rådet i regionen.  
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Forflytningsindsatsen4 bygger på et intensivt samarbejde mellem mange grupper 
bundet sammen af Arbejdsmiljøfunktionens ergonomiske konsulent. Den største 
udfordring i forbindelse med forflytningsindsatsen opleves at være i forhold til 
portørerne – herunder især hvad der betegnes ”den gamle garde”. Det tager rigtig 
lang tid at opnå et nødvendigt holdningsskift fra at ”løfte” til at ”forflytte” og et ejer-
skab til de nye metoder i portørgruppen, som mener ”at vide bedst”. Der har væ-
ret en stor kommunikationsopgave for at opnå dette holdningsskift og den æn-
dring af arbejdskulturen med en ny forflytningspraksis, som i sidste ende faktisk 
opnås. Kommunikationen lykkes i praksis nok så meget ved at demonstrere en 
forskel som ved at fortælle om, hvad der er rigtigt og forkert.  

At opgaven lykkes tilskrives opbakningen fra den nære ledelse og en godt struk-
tureret og vedholdende indsats. Ergonomikonsulenten tillægges en stor del af 
æren for dette. Hun beskrives som en engageret tovholder, der konstant opmun-
trer og ”holder i ørene”. Det lykkes at etablere et samarbejde med de afdelinger 
og ressourcepersoner på hospitalet, som er centrale i forhold til opbevaring, ved-
ligeholdelse og distribution af de nødvendige tekniske hjælpemidler.  

Den målrettede indsats har fra starten været bakket op centralt fra i hospitalets 
driftsafdeling, hvor man tidligt tog forflytningstankegangen til sig og var åbne for 
projekter til afprøvning og udvikling af konceptet. Ergonomikonsulenten bliver 
efter sin ansættelse i Arbejdsmiljøfunktionen bindeleddet i både den vandrette og 
den lodrette kommunikation. 

Kommunikationen synes i nogle afdelinger besværliggjort af, at forflytningsvejle-
derne, som er tovholdere i forflytningsindsatsen, ikke har en formel tilknytning til 
eller samarbejde med arbejdsmiljøgrupperne.   

 
 
4 Se bilag 1 og afsnit 5.3.1 

46 Arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital – en virksomhed i Region Hovedstaden 



7 Sammenfatning og konklusion 

Det overordnede mål for denne undersøgelse er at afprøve udvalgte metoder i 
forhold til deres evne til at afdække ”Den aktuelle status for arbejdsmiljøarbejdet 
på regionens virksomheder”. Metoderne omfatter analyse af tilgængelige data, 
interview med udvalgte arbejdsmiljøaktører, samt gennemførelsen af metoden 
”historieværksted” anvendt på udvalgte sagsforløb.  

For at kunne afdække arbejdsmiljøarbejdets aktuelle status sætter undersøgel-
serne fokus på den strukturelle opbygning af den formelle arbejdsmiljøorganisati-
on, arbejdsmiljøaktørernes faglige og strategiske kompetencer samt kommunika-
tionen om arbejdsmiljø og det samarbejde, der karakteriserer arbejdsmiljøindsat-
sen. Den formelle struktur er primært beskrevet på baggrund af tilgængelige da-
ta, aktørernes kompetencer er primært afdækket gennem interview og historie-
værkstedet og kommunikationsflader og -veje er afdækket gennem historieværk-
stedet og interview.  

For at kunne vurdere metodernes anvendelighed til opgaven, er der gennemført 
et pilotprojekt på Glostrup Hospital, som denne rapport omhandler. I dette kapitel 
sammenfattes de resultater af pilotprojektet, som er beskrevet i de foregående 
kapitler. I Bilag 3 er der en særskilt vurdering af metodernes anvendelighed og 
der fremsættes anbefalinger til en videreudvikling af disse.  

7.1 Sammenfattende om arbejdsmiljøorganisationen 

Arbejdsmiljøorganisationen på Glostrup Hospital er opbygget efter en relativt 
klassisk struktur. I hver afdeling har en arbejdsmiljøgruppe ansvaret for det lokale 
arbejdsmiljøarbejde. På Glostrup Hospital indtager den ansvarlige afdelingsleder 
altid pladsen som ledelsesrepræsentant i arbejdsmiljøgruppen. Denne beslutning 
har øget ansvarligheden i grupperne og styrket muligheden for at træffe beslut-
ninger og gennemføre dem. Afdelingerne dækker arbejdsmiljøinvesteringer over 
deres driftsmidler, større investeringer kan søges afholdt af driftsafdelingen.  

Alle pladser i arbejdsmiljøgrupperne er besatte og alle deltagere har gennemgået 
arbejdsmiljøuddannelsen. Glostrup Hospital prioriterede tidligt i forbindelse med 
en omfattende forflytningsindsats også at uddanne engagerede medarbejdere 
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som forflytningsvejledere. Det har skabt en meget stor opbakning omkring fore-
byggelsen af forflytningsskader. Ideen med at uddanne ildsjæle til at varetage 
særlige arbejdsmiljøopgaver er siden udbredt til andre områder.  

Et væsentligt element i arbejdsmiljøarbejdet på hospitalet er den interne ar-
bejdsmiljøfunktion. Funktionen blev etableret i 2001 med ansættelsen af en ar-
bejdsmiljøkoordinator. Der er aktuelt ansat fire fagprofessionelle medarbejdere, 
der udover arbejdsmiljøkoordinatoren dækker områderne: ergonomi, kemi og 
arbejdspsykologi. Arbejdsmiljøfunktionen er organisatorisk placeret som en 
stabsfunktion i Driftsafdelingen med reference til driftschefen. Arbejdsmiljøfunkti-
onen støtter de lokale arbejdsmiljøgrupper og sætter selv tværgående aktiviteter 
og større indsatser i gang. Samtidigt fungerer Arbejdsmiljøfunktionen som binde-
led til eksterne konsulenter. Arbejdsmiljøfunktionen fungerer også som sekretari-
at for det centrale arbejdsmiljøudvalg, som er et underudvalg under Virksom-
heds-MED-udvalget.  

Arbejdsmiljøkoordinatoren har bl.a. til opgave at være sekretær for Arbejdsmiljø-
udvalget. Arbejdsmiljøkoordinatoren er bindeled mellem de lokale arbejdsmiljø-
grupper og de forskellige aktører internt på hospitalet, hvis opgaver har indflydel-
se på arbejdsmiljøet. Koordinatoren har også kontakt med eksterne aktører, der 
kan få betydning for arbejdsmiljøindsatsen, f.eks. regionen, eksterne rådgivere og 
vidensformidlere. 

Arbejdsmiljøfunktionen medvirker til, at arbejdsmiljøet bliver opprioriteret såvel på 
direktionsniveau som i de enkelte afdelinger. Dette muliggøres bl.a. af, at funktio-
nen organisatorisk er etableret som en del af Driftsafdelingen, og derfor har tæt 
kontakt til teknikere, byggeansvarlige mm., som spiller en vigtig rolle for arbejds-
miljøet. Desuden er det afgørende at Arbejdsmiljøfunktionen har en god evne til 
at samarbejde med alle dele af hospitalet. Arbejdsmiljøfunktionen udfylder en 
væsentlig opgave i forhold til at opkvalificere og ajourføre arbejdsmiljøgrupperne 
samt i stigende omfang forskellige grupper af ’barfodsaktører’ som f.eks. forflyt-
ningsvejledere. Det sker gennem formelle uddannelsestilbud og temadage, se-
minarer mm.  samt information på hospitalets Intranet. 

Arbejdsmiljøorganisationen er på afdelingsniveau adskilt fra MED-strukturen, 
mens Arbejdsmiljøudvalget på virksomhedsniveau er et underudvalg til Virksom-
heds-MED-udvalget. Arbejdsmiljøorganisationen er præget af en klassisk ar-
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bejdsmiljøtankegang, der betragter arbejdsmiljøindsatsen som en relativt selv-
stændig opgave. Man har et bredt fokus på alle typer af arbejdsmiljøproblemer, 
og det er kendetegnende at der arbejdes med mange problemstillinger indenfor 
det fysiske, kemiske og ergonomiske arbejdsmiljø. Psykisk arbejdsmiljø er et 
tema, der er stigende opmærksomhed på som et vigtigt arbejdsmiljøtema. Fokus 
er her på belastninger og forebyggelse af disse og ikke på en mere personalepo-
litisk tilgang med fokus på trivsel. I forhold til fraværsindsatsen lægges der vægt 
på samarbejdet mellem Arbejdsmiljøfunktionen og Personaleafdelingen.  

Det er kendetegnende ved arbejdsmiljøindsatsen, at der sker en løbende udvik-
ling af de metoder, der anvendes. Arbejdsmiljøarbejdet er med inspiration fra et 
andet hospital blevet udviklet med arbejdsmiljørunder, hvor to afdelinger går run-
der hos hinanden, hvilket har skabt ny dynamik i arbejdsmiljøarbejdet. Tilsvaren-
de arbejdes der med at integrere arbejdsmiljøindsatsen i andre driftsopgaver 
gennem multifaglige runder.  

Sammenfattende kan arbejdsmiljøorganisationen på Glostrup hospital beskrives 
som en ”selvbevidst” del af hospitalets organisation, der har opbakning fra ledel-
sen såvel centralt som på afdelingsniveau, og som nyder stor tillid blandt medar-
bejderne.  

De gennemførte interview har været med aktører, der selv har tilbudt at deltage, 
og det kunne derfor antages, at informationerne om det lokale arbejdsmiljøarbej-
de afspejler de afdelinger, der har det bedst fungerende arbejdsmiljøarbejde. En 
antagelse som dog ikke bekræftes af Arbejdsmiljøfunktionen. Som det er tilfældet 
i andre organisationer af denne størrelse er der store forskelle på arbejdsmiljøar-
bejdets karakter, prioritering og kvalitet mellem afdelingerne.  

Denne undersøgelse viser et billede af, at de afdelinger på Glostrup Hospital, der 
både kan og vil prioritere arbejdsmiljøindsatsen, gør dette på et avanceret ni-
veau. De har evnen til at analysere eksisterende problemer, opdage nye i tide 
samt omsætte denne indsigt til handlinger, der begrænser og forebygger nedslid-
ning.  

De afdelinger, der godt vil, men har svært ved selv at udvikle konkrete handlin-
ger, kan generelt få god støtte. Det kan dog være nødvendigt for dem at presse 
på for at få den rigtige hjælp. Det har især vist sig i tilfælde, hvor det handler om 
drifts- eller bygningstekniske problemer.  
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Afdelinger, der hverken kan eller vil prioritere arbejdsmiljøet, er ikke fundet i den-
ne undersøgelse. Alle afdelinger forsøges systematisk motiveret dels ved kravet 
om, at den ansvarlige leder sidder for bordenden i arbejdsmiljøgrupperne og dels 
ved etableringen af ”besøgsrunderne”, som betyder, at der systematisk kommer 
et blik udefra på alle afdelinger.  

7.2 Faglige, politiske og strategiske kompetencer 

Aktørerne i arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital har generelt en god grund-
læggende viden om de væsentlige forhold i arbejdsmiljøarbejdet. Den har de i 
første omgang fået gennem deltagelse i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannel-
se. Denne uddannelse vurderes af de interviewede som vigtig og udbytterig og 
som dækkende behovet for at kunne påtage sig opgaven som deltager i ar-
bejdsmiljøgruppen. Behovet for yderligere kompetenceudvikling og ajourføring 
opfyldes gennem temadage, cafémøder og andet, som Arbejdsmiljøfunktionen 
udbyder. I forhold til den voksende gruppe af medarbejdere der påtager sig ”bar-
fodsopgaver” som f.eks. forflytningsvejledere og kemiagenter er der også udviklet 
træningsprogrammer. Tiden er den begrænsende faktor for de fleste aktørers 
muligheder og ønsker for at deltage i yderligere kompetenceudvikling. 

Der er gode muligheder for opdatering af viden gennem hospitalets eget Intranet 
og en række eksterne hjemmesider - en mulighed, som udnyttes flittigt af de en-
gagerede arbejdsmiljøaktører.  

Aktørerne fremhæver, at en række procesmæssige kompetencer er meget vigti-
ge for at udføre opgaven som arbejdsmiljøaktør, og de lægger vægt på at sådan-
ne kompetencer opnås gennem erfaring og samarbejde med erfarne kolleger. 
Der er derfor et behov for at indgå i netværk, der rækker udover egen afdeling, 
f.eks. på temadage. I denne sammenhæng fremhæves også de nyetablerede 
arbejdsmiljørunder. Udover arbejdsmiljøuddannelsen, som udbydes og afholdes i 
fællesskab af Glostrup, Herlev og Gentofte hospitaler, foregår samarbejde med 
andre hospitaler indenfor og udenfor regionen kun i meget begrænset omfang.  

Holdninger, indstilling og engagement er vigtige kompetencer for de fleste aktører 
i arbejdsmiljøarbejdet – de opfattes som vigtigere end specifik arbejdsmiljøfaglig 
viden. Det betyder samtidigt, at det forventes, at de nødvendige arbejdsmiljøfag-
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lige kompetencer er til stede i Arbejdsmiljøfunktionen, eller i det omfang, de ikke 
er det, skal kunne inddrages fra en ekstern rådgiver.  

Der er igangsat initiativer blandt mellemlederne i de kliniske afdelinger for at øge 
viden og opmærksomhed på det psykiske arbejdsmiljø. Mellemlederne har på 
den ene side selv et arbejdsmiljø, hvor de ofte oplever at være presset ift. krav og 
ressourcer, på den anden side har mellemledergruppen stor betydning for ar-
bejdsmiljøet for deres medarbejdere. Med dette dobbelte udgangspunkt er det 
besluttet at etablere et kursus om psykisk arbejdsmiljø for mellemledere.  

Der er blandt aktørerne i arbejdsmiljøorganisationen en erkendelse af, at repræ-
sentanterne i såvel de centrale udvalg som i arbejdsmiljøgrupperne har behov for 
at besidde en række procesorienterede kompetencer for at kunne facilitere mere 
omfattende ændringer i arbejdsmiljøet. Det drejer sig f.eks. om at sikre arbejds-
miljøhensyn i byggesager og organisationsændringer, at skabe bedre samarbej-
de mellem afdelinger samt at påvirke holdningen til forebyggelse og arbejdsmil-
jøhensyn blandt ledere og medarbejdere i hverdagen.  

De strategiske kompetencer kan ikke udvikles gennem kurser og aktørernes 
egen opsøgning af viden. Dette giver nogle udfordringer specielt for nye ar-
bejdsmiljøaktører. Strategiske kompetencer udvikles som et led i at den enkelte 
udvikler sig egen rolle i organisationen. I forhold til arbejdsmiljøindsatsen kan 
gode strategiske evner fra f.eks. en lederopgave anvendes. De strategiske kom-
petencer udvikles gennem udførelsen af de konkrete opgaver i relationer til andre 
aktører. Det antages at forsøg på at indlære strategiske kompetencer gennem 
traditionelle kurser, kun vil have begrænset effekt. Men man kan lære meget ved 
at skabe muligheder for refleksion over den konkrete praksis. Dette vil f.eks. kun-
ne ske i regi af de planlagte kurser for mellemledere, som led i arbejdsmiljørun-
der og multifaglige runder, eller som det forslås i bilag 3 ved at aktører analyserer 
konkrete sagsforløb vha. af en tilpasset historieværkstedsmetode.  

Netværksaktiviteter, der bringer forskellige dele af arbejdsmiljøorganisationen 
sammen, viser sig afgørende i forhold til at skabe de personlige kontakter, som er 
grundlaget for, at den enkelte aktør kan udvikle sine evner til at agere strategisk i 
forhold til at styrke og fremme arbejdsmiljøet i egen afdeling. Det gælder ikke 
mindst i så kompleks en organisation som et hospital.  
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I interviewene peges der på to initiativer, som vil kunne fremme arbejdsmiljøaktø-
rernes evner til at samarbejde strategisk såvel opadtil som nedadtil i organisatio-
nen. Det første er de nyudviklede multifaglige runder, som vil kunne forbedre den 
gensidige forståelse mellem arbejdsmiljøgrupperne og de forskellige ’driftsaktø-
rers’ beslutningsmæssige udgangspunkt og vilkår, samt medvirke til at udvikle 
nye netværker på tværs af afdelinger og driftsfunktioner.  

Det andet initiativ, som antages at kunne skabe engagement og forbedre den 
strategiske arbejdsmiljøforståelse indadtil i afdelingerne, er samarbejdet mellem 
arbejdsmiljøgrupperne og de forskellige ’barfodsaktører’. Disse har frivilligt påta-
get sig et ansvar for en specifik og praktisk del af arbejdsmiljøindsatsen. For at 
deres indsats kan få den ønskede virkning og blive holdbar, skal arbejdsmiljø-
gruppen være i stand til at skabe og sikre rammerne for ’barfodsaktørernes’ ind-
sats, eller i det mindste samarbejde med dem.  Det forventes at kunne få en be-
tydning for arbejdsmiljøgruppernes evne til at inddrage medarbejderne aktivt.  
Metoden med anvendelse af ’barfodsaktører’ udvikles fortsat til anvendelse in-
denfor andre områder end forflytning og kemi.   

7.3 Kommunikation, samarbejde og samarbejdsfalder 

Arbejdsmiljøarbejdet udfolder sig gennem en række samarbejdsflader. De umid-
delbart synlige er dem, der eksisterer i kraft af det formaliserede arbejdsmiljøsy-
stem. De centrale aktører er her Arbejdsmiljøudvalget, Arbejdsmiljøfunktionen og 
arbejdsmiljøgrupperne på afdelingsniveau. En lang række andre aktører har be-
tydning for arbejdsmiljøet og der er formaliserede samarbejdsflader mellem ar-
bejdsmiljøgrupperne og f.eks. MED-udvalgene og Byggeteknisk afdeling.  

Ved siden af disse er det gennem interview og de beskrevne sagsforløb vist, at 
det uformelle samarbejde båret af personlige kontakter spiller en meget stor rolle, 
for at arbejdsmiljøarbejdet udvikles i det daglige.  

De stærkeste samarbejdsrelationer er internt i afdelingerne og mellem afdelin-
gerne og Arbejdsmiljøfunktionen. Samarbejdsrelationen mellem forskellige afde-
linger, mellem arbejdsmiljøorganisationen og resten af MED-strukturen og mel-
lem Arbejdsmiljøfunktionen og Personaleafdelingen er generelt mindre udviklet, 
men forsøges forbedret gennem forskellige tiltag. Decideret dårligt samarbejde 
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optræder i nogle få konkrete tilfælde, hvor afdelinger ikke oplever at deres ar-
bejdsmiljøproblemer tages alvorligt af Drifts- eller Byggeteknisk afdeling.  

De uformelle samarbejder viser sig i høj grad at være båret af personlige kontak-
ter, der kan se ud til at være mere eller mindre tilfældige og dermed sårbare. 
Etablering og fastholdelse af relevante kontaktflader kan derfor gøres til en stra-
tegisk prioritering, der foretages mere bevidst end tilfældet er i dag.  

Der kan på denne baggrund beskrives en række kommunikationsveje, som ar-
bejdsmiljøsager på Glostrup Hospital følger. 

• Den formelle vej. 

Her rejses et arbejdsmiljøproblem overfor en arbejdsmiljøgruppe, der be-
handler sagen og beslutter sig for en løsning. I det omfang den indebærer 
bevillinger, der overstiger afdelingens eget budget inddrages via Ar-
bejdsmiljøfunktionen beslutningstagere på et højere niveau, som træffer 
en beslutning om en evt. bevilling over drifts- eller anlægsbudgettet. Et ty-
pisk eksempel på dette er etablering af større ventilationsanlæg. En sag 
der også vil inddrage byggeteknisk afdeling. 

• Den faglige vej 

En afdeling møder et arbejdsmiljøproblem, de ikke umiddelbart kan finde 
en løsning på. De vælger at inddrage Arbejdsmiljøfunktionen, der stiller 
sin faglige ekspertise til rådighed og i samarbejde med arbejdsmiljøgrup-
pen finder en løsning. Arbejdsmiljøfunktionen kan foranledige at der ind-
hentes faglig ekspertise hos en ekstern rådgiver. 

• Inspirationsvejen 

En afdeling har gennem længere tid diskuteret et problem, der ikke har 
fundet en løsning. Mange ting har været foreslået, men intet er fundet rea-
listisk. Først da der indhentes erfaringer fra andre afdelinger eller fra an-
dre hospitaler, der peger på løsninger, afdelingen ikke selv havde forstillet 
sig, bringes sagen ud af dødvandet. Det kan f.eks. ske gennem en ar-
bejdsmiljørunde eller en multifaglig runde.  

• Den politiske vej 
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Arbejdsmiljøgruppen eller deltagere i denne oplever, at en sag er gået i 
hårdknude, selvom de mener, der findes konkrete løsninger. Sagen er 
strandet fordi det er svært at finde teknisk, økonomisk eller politisk op-
bakning til den forslåede løsning. En repræsentant fra arbejdsmiljøgrup-
pen vælger at true med at kontakte Arbejdstilsynet, der eventuelt vil afgive 
et påbud om, at sagen skal løses.  

• Forebyggelsesvejen 

Afdelingen står overfor en ombygning og bliver tidligt inddraget i bygge-
sagen. Det lykkes at samle medarbejderne og opstille deres ønsker til ind-
retning af den kommende arbejdsplads. Arbejdsmiljøgruppen samler erfa-
ringer fra andre hospitaler og inddrager via Arbejdsmiljøfunktionen eksi-
sterende arbejdsmiljøviden, der sikrer at der tages hensyn til det fremtidi-
ge arbejdsmiljø. 

• Ressourceopbygningsvejen 

Løsningen af et belastende forhold ved arbejdet, der af mange anses for 
at være et vilkår, forudsætter at medarbejderne er i stand til at ændre tra-
ditionelle arbejdsgange, samt inddrage hjælpemidler og nye samarbejds-
former. Der uddannes en række ambassadører blandt personalet til at va-
retage denne holdningsbearbejdende indsats gennem daglig opmærk-
somhed på problemet og den nye måde at møde det på.  

Disse seks veje i arbejdsmiljøarbejdet sammenfatter i kort form de væsentligste 
af de strategier, som aktørerne har beskrevet gennem interview og historieværk-
sted. De rummer alle muligheder og begrænsninger, som det også er illustreret. 
Et kendetegn ved de evner, som er omtalt som strategiske kompetencer i ar-
bejdsmiljøarbejdet, er evnen til at overskue alle mulighederne og kunne vælge 
hvilken eller hvilke veje, der med fordel kan vælges i en given sag. En sag kan i 
praksis godt håndteres i en kombination af flere af disse veje. 

Sagerne beskrevet på historieværkstedet og i interviewene har vist, at de største 
vanskeligheder i kommunikationen i arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital 
opleves mellem arbejdsmiljøgrupperne på de kliniske afdelinger og Driftsteknisk 
afdeling. En øget opmærksomhed på dialogen i behovsafklaringen og forvent-
ningsafstemningen kan medvirke til at formindske disse vanskeligheder. 
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Fra centralt hold på hospitalet, dvs. Arbejdsmiljøudvalget og Arbejdsmiljøfunktio-
nen er man i stand til at igangsætte, fastholde og understøtte indsatser, der ser 
ud til at skabe engagement bredt blandt afdelingerne. Der etableres i disse sager 
vigtige samarbejdsflader, men det fremgår også, at det ikke altid lykkes at udbre-
de indsatserne til alle arbejdsmiljøgrupper. Brugen af seminarer, møder og tema-
dage har vist sig at være vigtige virkemidler til formidling og forankring af politik-
ker og tværgående indsatser, men dog også med begrænsninger.  

En ny ramme for at etablere kommunikation på tværs af de forskellige kliniske og 
driftstekniske afdelinger er skabt gennem de multifaglige runder ligesom ar-
bejdsmiljørunderne har åbnet kommunikationsflader mellem afdelingerne. Erfa-
ringerne med disse er endnu begrænsede, men er meget positive. 

7.4 Konklusion og anbefalinger 

I det følgende beskrives de væsentligste konklusioner, der kan uddrages af un-
dersøgelsen i forhold til styrker og svagheder ved arbejdsmiljøarbejdet på Glo-
strup Hospital. På baggrund heraf opstilles generelle anbefalinger til udvikling af 
arbejdsmiljøarbejdet på hospitalerne i forhold til: 

• hensigtsmæssige måder at organisere arbejdsmiljøarbejdet på 

• hvor der kan identificeres faglige og organisatoriske udviklingspotentialer 

• hvordan det strategiske arbejdsmiljøarbejde på virksomhedsniveau kan 
styrkes. 

Beskrivelsen er for at gøre den mere overskuelig foretaget som en oplistning af 
de konklusioner, som enten er viderebragt fra de aktører, der har været involveret 
i undersøgelsen, eller som er uddraget på tværs af de mange bidrag. Rækkeføl-
gen er ikke udtryk for en prioritering. 

Arbejdsmiljøorganisationen  

- Det er en væsentlig styrke for arbejdsmiljøarbejdet på et hospital, at der er 
en intern arbejdsmiljøfunktion med en bred arbejdsmiljøfaglig kompetence-
profil. Arbejdsmiljøfunktionen opfylder tre centrale funktioner:  
 Den fungerer som vidensbank ift. en afklaring af arbejdsmiljøspørgsmål 

samt ideer til mulige løsninger. I denne sammenhæng er det væsentligt 

Arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital – en virksomhed i Region Hovedstaden 55 

 
 



 
 

 
 

 

at Arbejdsmiljøfunktionen kan trække på ekstern ekspertise udover 
egen kompetence. 

 Den fungerer som formidler af viden til alle øvrige led i arbejdsmiljøor-
ganisationen, herunder den øverste ledelse.  

 Gennem besiddelsen af ’organisationsklogskab’, der omfatter indsigt og 
erfaring med organisationens opbygning, centrale aktørers prioriteringer 
samt de formelle og uformelle samarbejdsflader og beslutningsveje, fun-
gerer Arbejdsmiljøfunktionen som katalysator for udvikling og for smi-
diggørelse af forebyggelsesindsatsen. ’Organisationsklogskab’ er også 
vigtig i forhold til at forstå og fungere i den organisation, hospitalet er en 
del af: regionen og herunder til at indgå i relevante samarbejder med 
andre hospitaler eller virksomheder i regionen.   

 
- For de interne arbejdsmiljøprofessionelle (medarbejdere i Arbejdsmiljøfunk-

tionen) er opnåelse af en sådan ’organisationsklogskab’ vigtig. Dvs. viden 
om og erfaring med de samarbejdskanaler, netværk og politiske processer, 
der præger det pågældende hospital. Denne kompetence opnås primært 
gennem erfaring og sidemandsoplæring. Det vil styrke Arbejdsmiljøfunktio-
nen, at forholde sig aktivt til, hvordan denne kompetence opbygges. 

 
- Arbejdsmiljøfunktionens samarbejde med afdelingerne, samt dens evne til at 

fremme arbejdsmiljøhensynet i byggesager og større ændringer styrkes 
gennem en tæt relation til byggeteknisk afdeling og til andre stabsenheder i 
Driftsafdelingen. Det ses også eksempler på, at et tilsvarende samarbejde 
med andre aktører i organisationen kan styrke mulighederne for at fremme 
arbejdsmiljøhensyn ved større organisationsomlægninger. Denne rolle kan 
muligvis styrkes.  

 
- Det er vigtigt at fastholde fokus på og prioritering af de traditionelle arbejds-

miljøproblemstillinger (fysiske, ergonomiske, kemiske og biologiske). Disse 
omfatter en meget væsentlig del af de forhold, der er nedslidende for hospi-
talets medarbejdere og fylder derfor mest i mange afdelingers arbejdsmiljø-
arbejde. 
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MED-udvalg og arbejdsmiljøorganisationen 

- En struktur, hvor arbejdsmiljøorganisationen i praksis fungerer parallelt med 
MED-strukturen på afdelingsniveau og som selvstændigt underudvalg under 
MED-udvalget på virksomhedsniveau, kan styrke arbejdsmiljøarbejdet ved 
at give plads til ildsjæle med særlig interesse for arbejdsmiljø. Det er vigtigt 
at sikre den strategiske forankring og prioritering af arbejdsmiljøarbejdet i en 
sådan delvis to-strenget struktur. 

Ledere 

- Ledere på afdelingsniveau spiller en central rolle for at prioritere og fasthol-
de arbejdsmiljøindsatsen. Mellemledere er dog ofte også selv presset ift. 
psykiske arbejdsmiljøfaktorer. Det kan styrke indsatsen for et bedre psykisk 
arbejdsmiljø at kombinere disse to forhold gennem en kompetenceudvik-
lingsstrategi, der retter sig mod såvel ledernes eget psykiske arbejdsmiljø 
som ledernes betydning for afdelingens psykiske arbejdsmiljø. 

Barfodsaktører 

- Anvendelsen af ’barfodsaktører’ – medarbejdere der med en specifik omend 
begrænset oplæring, fungerer som mentorer overfor kollegerne - har i for-
bindelse med forflytningsindsatsen vist sin store værdi. Med denne metode 
er det lykkedes at skabe engagement blandt ildsjæle, at kunne påvirke 
medarbejderes arbejdsmåder og faste holdninger til arbejdet, samt til at 
kunne fastholde et fokus på forebyggelse. Dette princip kan med fordel for-
søges udbredt til andre problemstillinger, hvilket allerede er i gang på Glo-
strup Hospital.  

 
- En øget udbredelse af ’barfodsaktører’ udgør også en udfordring, fordi disse 

typisk ikke er en del at den formelle arbejdsmiljøorganisation, selvom de har 
en vigtig rolle i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. At sikre en hensigts-
mæssig kobling mellem ’barfodsaktørerne’ og arbejdsmiljøorganisationen vil 
være et vigtigt fremtidigt fokuspunkt.  
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Faglige, politiske og strategiske kompetencer 

- Der er fortsat behov for udvikling af kompetencer blandt arbejdsmiljøaktø-
rerne i arbejdsmiljøgrupperne. Om grundlaget for kompetenceudvikling kan 
det fremhæves at:  

o Arbejdsmiljøuddannelsen, som udbydes i fællesskab mellem Glo-
strup, Herlev og Gentofte Hospitaler, opfylder sit formål godt og 
opleves som et vigtigt fagligt udgangspunkt. I forbindelse med 
den aktuelle revision af reglerne om sikkerhedsorganisationen 
står arbejdsmiljøuddannelsen overfor en fornyelse. De positive er-
faringer fra den eksisterende uddannelse bør fastholdes som et 
udgangspunkt for revisionen. Revisionen giver mulighed for at 
udvikle tilbud om løbende (årlig) opkvalificering af arbejdsmiljø-
grupperne. I denne sammenhæng har Arbejdsmiljøfunktionen 
mange vigtige erfaringer fra opkvalificeringsaktiviteter, som det er 
vigtigt at inddrage.  

o Udover de arbejdsmiljøfaglige temaer bør der i uddannelsestil-
buddene til arbejdsmiljøgrupperne lægges vægt på mere proces-
orienterede kompetencer i forhold til at udnytte arbejdsmiljøgrup-
pens og afdelingens ressourcer i den forebyggende indsats. Det 
kan f.eks. omfatte vejledning i gennemførelse af møder i ar-
bejdsmiljøgruppen, gode eksempler på information og formidling 
til alle medarbejdere i afdelingen, samarbejde med nøglepersoner 
og ’barfodsaktører’ mm.  

o Et tredje kompetencefelt, der også er centralt for arbejdsmiljøak-
tører er ’organisationsklogskab’ (viden om og erfaring med de ek-
sisterende samarbejdsflader, beslutningsprocesser og kommuni-
kationsveje i organisationen). Denne kompetence indlæres ikke 
teoretisk, men opnås gennem erfaring. Det giver en særlig udfor-
dring i forhold til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter eller nyud-
pegede ledere. Muligheden for at anvende en mere systematise-
ret sidemandsoplæring og sparring med mere erfarne kolleger, 
evt. på tværs af afdelinger kan være en vej til at møde denne ud-
fordring. 
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o Erfaringer fra eksisterende kompetenceudviklingstiltag er at te-
madage, cafémøder o. lign. ud over faglig opkvalificering i høj 
grad også har en netværkskabende funktion. Ved tilrettelæggelse 
af nye kompetenceudviklingstiltag er det vigtigt at fastholde dette 
aspekt.  

 
- Den enkelte afdelings arbejdsmiljøarbejde, herunder også APV-arbejdet og 

samarbejdet mellem afdelinger styrkes gennem de nyudviklede arbejdsmil-
jørunder, hvor to afdelinger går runder hos hinanden. Oplæringen (et kort 
praksisorienteret kursus for arbejdsmiljøgruppernes medlemmer), der er 
knyttet til at gennemføre disse runder, har vist sig meget værdifuld. 

 
- En anden nyskabelse – multifaglige runder - har vist sig at kunne sætte fo-

kus på vigtige synergieffekter mellem arbejdsmiljøforhold og andre væsent-
lige tværgående temaer på et hospital (f.eks. kvalitet, hygiejnekrav, byg-
ningsforhold osv.). De kan herudover være et meget væsentligt element i at 
skabe bredere og nye tværgående samarbejdsflader. 

Samarbejde og kommunikation 

Arbejdsmiljøsager forløber ad forskellige formelle og uformelle kommunikations-
veje afhængigt af problemets karakter og omfang og de tilstedeværende ressour-
cer til at forebygge eller løse problemet. Undersøgelsen har identificeret seks 
veje: den formelle vej, den faglige vej, inspirationsvejen, den politiske vej, fore-
byggelsesvejen og ressourceopbygningsvejen. En vigtig strategisk kompetence 
for en arbejdsmiljøgruppe er at kunne vælge den eller de veje, som bedst vil 
fremme løsningen af en given arbejdsmiljøsag.  

Det strategiske arbejdsmiljøarbejde 

Strategiske kompetencer – forstået som evnen til at fremme arbejdsmiljøet gen-
nem de eksisterende ledelsesmæssige og organisatoriske kanaler - besiddes i 
meget forskelligt omfang af aktørerne i arbejdsmiljøgrupperne. Strategiske kom-
petencer knytter sig ikke kun til en arbejdsmiljøaktørs viden om arbejdsmiljø, og 
erfaring med det specifikke arbejdsmiljøarbejde. Men omfatter også kendskab til 
og erfaring med hele hospitalets organisation, de formelle og uformelle beslut-
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ningskanaler og en evne til at se sammenhængen mellem arbejdsmiljøhensyn og 
de daglige driftsopgaver.  

De aktører der har bidraget til denne undersøgelse er gennemgående enige om, 
at sådanne kompetencer udvikles gennem praktisk erfaring, og at der ikke kan 
laves ”kurser” i strategisk arbejdsmiljøarbejde. Ikke desto mindre ser en række af 
de tiltag, der er gjort i arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital ud til at fremme 
det strategiske element i arbejdsmiljøindsatsen. Det drejer sig om:  

o at det er den ansvarlige afdelingsleder der deltager i arbejdsmil-
jøgruppen,  

o at medarbejdere inddrages aktivt i konkrete sager, som det f.eks. 
sker gennem brugen af ’barfodsaktører’ eller inddragelse af gravi-
de i udformning af en graviditetspolitik 

o etablering af multifaglige runder, der udgør en ramme for direkte 
samarbejde mellem arbejdsmiljøaktører og personale med ansvar 
for drift, kvalitet, hygiejne mm. 

 
Gennem sådanne tiltag styrkes arbejdsmiljøaktørernes muligheder for og evne til 
at fremme arbejdsmiljøindsatsen. Det sker både gennem en forøget ledelses-
mæssig prioritering af arbejdsmiljøet og gennem en styrkelse af medarbejdernes 
engagement og holdning til forebyggelse i hverdagen. Samt ved at arbejdsmiljø-
aktørerne selv opnår erfaring og ”organisationsklogskab” når de indgår aktivt i de 
eksisterende samarbejdsflader i arbejdsmiljøarbejdet.  
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8 Perspektivering gennem drøftelse i 
regionsforum for arbejdsmiljø 

De centrale resultater fra denne undersøgelse blev fremlagt for regionsforum for 
arbejdsmiljø på dette udvalgs møde den 8. juni 2010. Mødet fandt sted på Regi-
onsgården og der deltog ca. 20 personer fra regionens virksomheder og fra Kon-
cern HR. 

Deltagerne i regionsforum for arbejdsmiljø fik lejlighed til at kommentere rappor-
tens resultater og konklusioner ud fra, hvilke ligheder og forskelle de så mellem 
det beskrevne arbejdsmiljøarbejde fra Glostrup Hospital og arbejdsmiljøarbejdet i 
deres egen virksomhed. Tilbagemeldingen forholdt sig primært til organiseringen 
af arbejdsmiljøarbejdet og der blev særligt gjort opmærksom på tre områder, hvor 
erfaringerne fra Glostrup Hospital afviger fra nogle af regionens andre virksom-
heder.  

Overordnet organisatorisk forankring af arbejdsmiljøarbejdet.  
Der er markante forskelle på, hvorledes de enkelte virksomheder har valgt at 
placere ansvaret for arbejdsmiljøet. Glostrup Hospital har valgt at have et Ar-
bejdsmiljøudvalg, som er et underudvalg til V-MED. Her drøftes og fastlægges de 
overordnede linjer i arbejdsmiljøindsatsen. Andre virksomheder har nedlagt et 
tidligere eksisterende arbejdsmiljøudvalg for at fastholde det overordnede ansvar 
i V-MED og en tæt kobling til direktionen.  

Nogle peger på risikoen for, at et Arbejdsmiljøudvalg, som er et underudvalg un-
der V-MED, bliver hægtet af MED-udvalget og derfor kommer til at arbejde for 
selvstændigt i forhold til de politiske beslutningstagere. Fra disse virksomheder 
peger man på koordinatorerens/sikkerhedslederens ansvar i forhold til at sikre, at 
arbejdsmiljø kommer på dagsordenen i V-MED, da andre medlemmer sjældent 
sætter sådanne emner på dagsordenen. Erfaringen er, at der sjældent er større 
drøftelser af arbejdsmiljøpunkterne i V-MED. 

Andre erfaringer peger på, at når Arbejdsmiljøudvalget fungerer som et forbere-
dende udvalg, kan det kvalificere sager, der skal op i V-MED, og at netop denne 
kvalificering styrker arbejdet. I nogle tilfælde beskrives AMU som en slags tænke-
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tank, der uden egen beslutningskraft har den opgave at inspirere til arbejdsmiljø-
indsatsen.  

Erfaringen på handicap-området (som har en helt særlig organisatorisk og geo-
grafisk struktur) er, at det er svært at sikre strategiske drøftelser i V-MED, og der-
for prioriteres det her at arbejdsmiljøarbejdet ligger i L-MED, som fysisk er place-
ret mange forskellige steder.   

Koncern HR har generelt været skeptisk overfor etablering af underudvalg under 
V- MED, idet man har frygtet, at det ville være en omgåelse af intentionerne i det 
enstrengede system. Man har dog også erfaret, at fjernelsen af eksisterende ar-
bejdsmiljøfora i nogle tilfælde har svækket ansvaret for arbejdsmiljøet. Det ses i 
dag derfor som en fordel med et mere fleksibelt system. Det vigtigste er, at der 
uanset strukturen kan skabes en god og klar arbejds- og ansvarsfordeling mellem 
aktørerne, hvilket nu er skrevet ind som bilag til regionens MED-
aftale/Arbejdsmiljøaftale. Holdningen er nu, at en velfungerende tilpasset blan-
dingsform kan være en måde at fastholde intentionerne i et enstrenget system.  

Der er forskellige erfaringer med, hvor meget de to typer udvalgs repræsentative 
grundlag betyder. Nogle fremhæver at eftersom V-MED fungerer partsopdelt, 
hvad Arbejdsmiljøudvalg ikke gør i samme grad, giver det det problem, at mange 
drøftelser i V-MED drukner i partsmodsætninger. Dette forhold ser ud til at variere 
meget fra virksomhed til virksomhed. Partsopdelingen i V-MED kan også betyde, 
at tillidsrepræsentanterne forsøger at ”lægge bånd på” arbejdsmiljørepræsentan-
terne. Nogle virksomheder har som udgangspunkt at alle medlemmer af V–MED 
skal ”repræsentere” arbejdsmiljøet, hvorfor man tilbyder alle medlemmer at gen-
nemføre arbejdsmiljøuddannelsen. Flere udtrykker ønske om at der for at styrke 
arbejdsmiljøindsatsen gøres en indsats for at styrke samarbejdet mellem tillidsre-
præsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.  

Flere virksomheder ser modellen fra Glostrup Hospital som et mål for, hvordan 
arbejdsmiljøorganisationen kan udvikles fremover, men oplever at egne ressour-
cer er mere begrænsede.  

Det lokale arbejdsmiljøarbejde 
På Glostrup Hospital har man besluttet, at det altid er den ansvarlige afdelingsle-
der, der sidder for bordenden i arbejdsmiljøgrupperne. Det anses som et vigtigt 
udgangspunkt for at arbejdsmiljø prioriteres og at ansvaret er klart placeret. Den-
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ne opfattelse deles ikke af alle virksomheder, fordi erfaringer her er, at et sådan 
krav ikke medfører den tilsigtede prioritering. Det påpeges, at det indebærer en 
risiko for passivitet, hvis lederne i arbejdsmiljøgrupperne mangler engagement, 
og hvis de er svære at få fat på, fordi de simpelthen er for langt væk. Et andet 
forbehold er, at selvom ledelseslaget styrkes på det formelle plan gennem for-
mandsposten i udvalgene, styrkes de ikke nødvendigvis på det indholdsmæssige 
plan. Mange beslutninger forudsætter, at ledelsen besidder en vis faktuel viden 
om de arbejdsmiljøproblemer, der bringes op i arbejdsmiljøgruppen.   

Der er generelt enighed om, at arbejdsmiljøet skal forankres i den lokale ledelse, 
hvis dette ikke er tilfældet kan det ikke forventes at den øverste ledelse påtager 
sig et ansvar. Der er valgt forskellige rammer for, hvordan den lokale ledelse ru-
stes til at varetage denne opgave. På Glostrup Hospital har man på nogle større 
afdelinger med mange afsnit, valgt at styrke afdelingens arbejdsmiljøgruppe, ved 
at der udpeges ’nøglepersoner’ på afsnitsniveau. På andre virksomheder har 
man på nogle store afdelinger en ’koordinerende arbejdsmiljøgruppe’, der gen-
nem 4 årlige møder, koordinerer arbejdet i de afsnitsbaserede arbejdsmiljøgrup-
per.  

Nogle virksomheder har valgt at udvikle et særligt uddannelsestilbud til de mel-
lemledere der sidder i arbejdsmiljøgrupperne. En anden model, der kan give ar-
bejdsmiljø prioritet op ad til i systemet, er udpegelsen af ’arbejdsmiljøkoordinato-
rer’, som er personer rekrutteret fra arbejdsmiljøgrupperne, der sidder med i L-
MED (de er altså ikke identiske med arbejdsmiljøkoordinatorer ansat i Arbejdsmil-
jøfunktionen). For at kunne varetage denne funktion har de lokale arbejdsmiljø-
koordinatorer gennemgået en 6 dages målrettet uddannelse.    

Der optræder på de andre virksomheder i lighed med på Glostrup Hospital for-
skellige typer af arbejdsmiljøaktører der agerer på lokalt niveau. Det kan være 
nøglepersoner, der har fået særlig kompetence eller ”barfodsaktører”, som er 
engagerede kolleger, der påtager sig specifikke opgaver. Som et muligt problem i 
forhold til disse nævnes, at de ikke er beskyttet på samme måde som valgte ar-
bejdsmiljørepræsentanter. Der er dog ingen, der konkret har oplevet, at det har 
givet problemer. I fyringssituationer vil vilkårene være anderledes og det kan væ-
re vigtigt at overveje, om man kan sikre, at disse ”barfodsaktører” ikke trues på 
deres job på grund af deres indsats i arbejdsmiljøarbejdet. 
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Arbejdsmiljøfunktionen  
Der er stor forskel på virksomhedernes arbejdsmiljøfunktion. Mange virksomhe-
der har som på Glostrup en arbejdsmiljøkoordinator/arbejdsmiljøchef (stillingsbe-
tegnelserne er forskellige, men det er typisk dem, der sidder i regionsforum for 
arbejdsmiljø). På de fleste virksomheder er disse rekrutteret udefra, mens de på 
enkelte er rekrutteret internt fra arbejdsmiljøorganisationen.  

Glostrup Hospital har valgt at lade arbejdsmiljøfunktionen været knyttet til drifts-
afdelingen, og dermed f.eks. have let adgang til at samarbejde med byggeteknisk 
afdeling. På andre virksomheder er arbejdsmiljøet organisatorisk placeret som en 
del af HR og Personaleafdelingen eller under Uddannelse og udvikling. Det sy-
nes at give andre fordele i forhold f.eks. at kunne få mellemledelsen i tale. Til-
hængere af at koble arbejdsmiljø til driftsafdelingen, argumenterer med, at de 
mange problemer, der stadigvæk forekommer af kemisk og fysisk art, nemmest 
kan løses, når denne kontakt er aktiv.  

64 Arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital – en virksomhed i Region Hovedstaden 



Bilag 1 Gennemgang af tre sager  

Stinkskabssagen 

Resume: Der mangler et godkendt stinkskab på afdeling Y. Problemet bringes op 
i forbindelse med en forestående ombygning, konkret på et byggemøde, hvor 
problemer der skal løses i forbindelse med ombygningen skal afklares. Afdelin-
gen understøttes i sit krav af den eksterne arbejdsmiljørådgiver. Det tager allige-
vel fire år, før et godkendt stinkskab kommer på plads. 
 

 Stinkskabsagen 
 
Tidsforløbet i stinkskabssagen:  
 
Årstal 
 

Tidspunkt Begivenheder 

2005  Der skal ske en ombygning af dele af hospitalet, bla. hvor afdeling Y 
befinder sig. Der indkaldes til og afholdes byggemøde, hvor de be-
rørte kan komme med forslag og lign. for at komme eventuelle pro-
blemer ved ombygningen i forkøbet.  
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Her bringes stinkskabsbehovet op, idet den berørte afdeling forkla-
rer, at de i forbindelse med ombygningen gerne vil have et sikker-
hedsgodkendt stinkskab, som er et helt centralt redskab for deres 
arbejde. Hospitalets BST er involveret i forbindelse med byggemødet 
og påpeger behovet for et særligt stinkskab. 
 

  Ombygningen gennemføres. Teknisk afdeling er ikke opmærksom-
me på de særlige krav, stinkskabet i afdeling Y skal opfylde, fordi der 
her arbejdes med det kræftfremkaldende stof formalin. De opsætter 
derfor et standardstinkskab, som findes i huset.  
 

2008 Februar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Juli 
 
 
December 

Der er en arbejdsmiljørunde hvor Alectia (ekstern arbejdsmiljørådgi-
ver, som efter ophævelsen af BST pligten, havde indgået aftale om 
ydelse af arbejdsmiljørådgivning til Glostrup Hospital) påpeger, at det 
stinkskab, der er sat op, ikke opfylder arbejdsmiljøkravene. Arbejds-
miljøgruppen bliver herved opmærksom på problemet og meddeler 
dette til Byggeteknisk afdeling. 
 
Korrespondance mellem afdeling Y, Driftssekretariatets byggefolk og 
Byggeteknisk afdeling angående løsning af problemet. Der er en 
”behovs-forvirring” eller uenighed mellem Y og Byggeteknisk Afde-
ling om nødvendigheden af det særlige stinkskab. 
 
Arbejdsmiljørepræsentant fra Afdeling Y får mail fra Byggeteknisk 
afdeling, som siger at sagen er overgået til driftsafdelingen 
 
Henvendelse fra arbejdsmiljørepræsentant, der spørger hvornår sker 
der noget?  
 
 

2009 Januar 
 
 
2. Februar 
 
 
14. Februar 
 
April 
 
 
Maj 
 
 
 
Oktober 

En overlæge bliver blandet ind i sagen, selvom han ved ikke noget 
om stinkskabe, fordi han har været med i byggeforberedelser (ifm. 
renoveringen af ØB).  
 
Arbejdsmiljørepræsentanten sender en mail til arbejdsmiljøkoordina-
toren, hvor hun rykker for stinkskabet igen  
 
Der kommer en mail fra arbejdsmiljøkoordinatoren om at en løsning 
er lige på vej 
 
Henvendelse fra arbejdsmiljørepræsentant, som med opbakning fra 
afdeling Y har meldt sagen om stinkskabsproblematikken til arbejds-
tilsynet. 
 
Da Byggeteknisk afdeling får opgaven og får købt et skab ind, kan 
det ikke komme ind ad døren. Da dette problem løses er der ikke 
erstatningsluft nok og ventilationssystemet må ændres.  
 
Problemet er løst: et nyt stinkskab, der opfylder kravene, er sat op. 
 
 
Udgifterne til stinkskabet er blevet en del større, end hvis problemet 
var løst korrekt i forbindelse med ombygningen og medarbejderne 
har været udsat for en reel sundhedsskadelig påvirkning. 
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Fraværsindsatsen 

Resume: Tiltag til en fraværsindsats starter allerede på Glostrup Hospital i 2001, i 
2005 nedsættes en gruppe, der skal udarbejde en fælles fraværspolitik for hospi-
talet og denne igangsættes året efter. Københavns Amt sætter fokus på fraværs-
indsatsen og efter 2007, da regionerne etableres fortsætter Region Hovedstaden 
dette fokus på at reducere fraværet. 
 
 

 
Fraværssagen 
 
Tidsforløbet i fraværssagen 
 
Årstal Begivenhed 

2001 Arbejdet med en fraværspolitik begynder på forskellige afdelinger på hospi-
talet 
 

2002/03 Begrebet nærvær kommer op på ledelsesniveau og indskrives af arbejds-
miljøkoordinatoren i en tale, sygehusdirektøren holder 
Der er på landsplan et fokus på fravær 
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2003 Københavns Amts personalepolitiske regnskab viser et højt fravær på flere 
af hospitalets afdelinger  
Der nedsættes et tværgående udvalg til at udarbejde en fraværspolitik. 
Personaleafdelingen varetager sekretariatsbetjeningen. 
Der kommer der fokus på nærvær og fravær i amtets sundhedsudvalg, 
som efterspørger hvordan det går med fraværsindsatsen på amtets tre 
hospitaler. 
 

2004 Hovedsamarbejdsudvalget beslutter at der skal samlet fraværspolitik på 
Glostrup Hospital 
 

2005 Kortlægning af sygefraværet i hospitalets forskellige afdelinger  
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder politikken ”Fra fravær til 
nærvær”  
Der hentes hjælp til arbejdet udefra 
 

2006 På et Kick off seminar vedtages og igangsættes en samlet fraværspolitik 
for Glostrup hospital. Alternative formidlingsmetoder såsom teater, tages i 
brug til at formidle dilemmaer i fraværsarbejdet. 
Der blev lagt vægt på, at det var en meget overordnet og holdningspræget 
politik og at afdelinger selv skulle arbejde med, hvordan fraværet skulle 
håndteres i hverdagen og hvordan gode procedure skulle laves. 
Der holdes møder med de enkelte afdelinger, hvor implementeringen af 
politikken diskuteres Mellemledere involveres og der udarbejdes lokale 
planer for, hvordan fraværssamtaler holdes. 
Sygefravær indgår i et udviklingsforløb for afdelingsledelser der igangsæt-
tes uden direkte sammenhæng til fraværsindsatsen.  
 

2006/07 Der holdes møder om implementeringen af ”fra fravær til nærværs” politik-
ken på de enkelte afdelinger 
 

2007 Der afholdes temadage om fraværspolitikken på de enkelte afdelinger 
Der udarbejdes fraværsrapporter som de enkelte afdelinger kigger igen-
nem 
Region Hovedstaden dannes og sygehusplanen som følge heraf medfører 
fusioner og opdelinger af forskellige afdelinger, hvilket tager hårdt på kræf-
ter og ressourcer i relation til arbejdet med fravær og nærvær. 
Fraværsstatistikkerne fra Københavns Amt findes ikke længere, hvilket 
sætter arbejdet med fravær noget tilbage. 
Region Hovedstaden sætter fokus på fravær uden en direkte sammen-
hæng med indsatsen på hospitalet 
 

2007/08 Fraværsteamet etableres med deltagelse af personer fra driftsafdelingen 
(Arbejdsmiljøfunktionen), udviklingsafdelingen og personaleafdelingen.  
Der afholdes cafemøder med specielt fokus på arbejdsmiljø og graviditet 
Fraværsteamet kan tilkaldes efter behov. 
 

2008 Intranettet KAJ bruges i formidling om fravær 
 

2009 En refleksionsguide udarbejdet af fraværsteamet er under udarbejdelse. 
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Forflytningsindsatsen 

Resumé: Et øget fokus på bevægeapparatsbesvær opstået på grund af løft og 
forflytning af patienter, sætter fokus på at udvikle og implementere hensigtsmæs-
sige hjælpemidler og introducere arbejdsrutiner og arbejdsmåder, der forebygger 
belastningsskader og nedslidning.  
 

 
Forflytningssagen 
 
Tidsforløbet i forflytningssagen: 
Årstal Begivenheder 

 
1995-97 Forflytning bliver en del af portøruddannelsen og der kommer i disse år og 

årene efter generelt fokus på, at man for at forbedre arbejdsmiljøet skal for-
flytte i stedet for løfte patienterne. 
 

2001 Der er mangel på viden om og hjælpemidler til forflytning, men der er kræfter 
på Glostrup hospital, der ønsker at gøre forflytningspolitikken til en fast del af 
arbejdsmiljøet og ikke kun den fysiske del af det.  
Der ansættes en arbejdsmiljøkoordinator, som begynder at sætte fokus på 
forflytning.  
Der igangsættes pilotprojekter på afdeling A og B, som bl.a. handler om at få 
uddannet forflytningsvejledere. 
Det er generelt rigtig svært at ændre de sædvanlige arbejdsgange og især 
hos den gamle garde af portører møder projekterne modstand. Dette er no-
get der løbende bliver beskrevet som et problem årene frem. 
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2003 Indsatsen omkring forflytning tager til 

Stort forflytningsprojekt i afdeling A med tilførsel af hjælpemidler og introduk-
tion til forflytning. 
 
Den koordinerende opgave varetages af en fysioterapeut fra fysioterapien, 
der påtager sig opgaven med stort engagement og som senere ansættes 
som ergonomikonsulent i Arbejdsmiljøfunktionen. Hun spiller en vigtig rolle 
ved at sætte struktur på indsatsen og gennemtænke den, samtidig giver hun 
gejst og inspiration til portørerne. Hun fortsætter med at spille den afgørende 
rolle i årene fremover 
 
Forflytning kommer på budgettet,  
Der tilføres flere penge til loftlifter, edb-udstyr m.m. 
Problemer med placering og vedligeholdelse af udstyret 
 

2004 Forflytningsindsatsen overgår fra at være et projekt, til at blive en del af drif-
ten. Ergonomikonsulenten og arbejdsmiljøkoordinatoren fremhæves i denne 
sammenhæng som centrale kræfter.  
 
Der uddannes flere forflytningsvejledere 
Udstyret blev samlet et sted. 
 
Fokus på forflytninger rent samfundsmæssigt 
Offentlighed omkring resultaterne af indsatsen med reduceret fravær og 
ulykker. 
I forbindelsen med en nedskæringsrunde diskuteres om projektet skulle spa-
res væk.  
 

2005 Endnu mere fokus på forflytning. Uddannelse af flere forflytningsvejledere 
blandt portørerne.  
Der begynder at ske et skift i kulturen. Forflytning handler om andet end løft, 
det handler også om samarbejde, kultur og lign. 
Projekt på afdeling A, hvor forflytningsblomsten afprøves. 
 
Større fokus på kerneopgaven i form af mobilitetsvurderinger, hvor plejeper-
sonalet skal lave en vurdering af patienten. 
 
Forflytning bliver en del af APV´en 
Manglende koordinering mellem forflytning og arbejdsmiljøarbejde 
Generel opbakning til indsatsen fra ledelsen på alle ledelsesniveauer savnes. 
  

2006 Sammen med BST/Alectia (ekstern arbejdsmiljørådgiver) sættes fokus på 
forflytning i praksis på de enkelte afdelinger 
 

2007 Det menige personale begynder at forstå hvad det handler om og hvor meget 
det faktisk hjælper. 
Den nære ledelse giver god støtte og opbakning 
 

2008 Problemer omkring forflytningsvejledernes tid og engagement 
Manglende økonomi til eksterne kurser 
 
Forflytning er blevet en fast del af kulturen 
 

2009 E-learning er ved at blive en del af forflytningsindsatsen 
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Bilag 2 Historieværkstedsmetoden 

Historieværkstedet er en metode der udviklet til at opnå indsigt i hvorledes en 
arbejdsmiljøsag forløber over tid. Metoden sætter fokus på samarbejdsrelationer-
ne i arbejdsmiljøarbejdet ved at gå i dybden med konkrete sagsforløb. Metoden 
er beskrevet i kapitlet: Historieværkstedet, af Hans Jørgen Limborg og Hans 
Hvenegaard. Indgår i ”Metoder i arbejdsmiljøarbejdet” red. Lauge B. Rasmussen, 
DTU 2009 

Der var på forhånd udvalgt tre sagsforløb på Glostrup Hospital. Målet var at ind-
drage forskellige sagsforløb, så både sager der var startet af ledelsen, og sager 
igangsat på afdelingsniveau indgik. Deltagerne var udvalgt så de repræsenterede 
forskellige funktioner i arbejdsmiljøarbejdet, med vægt på de personer der havde 
indgået i de udvalgte sagsforløb. Ikke alle deltog under gennemgangen af alle 3 
sagsforløb. Deltagerne er udvalgt af arbejdsmiljøkoordinator Annette Ledskov. 
Desuden var der deltagere fra Arbejdsmiljøfunktionen, Driftsafdelingens ledelse, 
Arbejdsmiljøudvalget og fra Koncern HR, som alle indgik i en refleksionsgruppe.   

Forløbet af historieværkstedet: 

Introduktion til formålet, metoden og forløbet 

• Præsentation af de tre udvalgte sagsforløb. De udvalgte temaer på Glo-
strup Hospital indgik i programmet således: 

o Nyt stinkskab til operationsgangen, kl. 9-10 

o Hospitalets fraværsindsats, kl. 10-11 

o Forflytningsindsatsen, kl. 11-12.30 

• Hvert forløb beskrives ved at deltagerne først beretter om de centrale be-
givenheder og aktører i sagsforløbet og derefter udpeger ”bremseklod-
ser”, ”glidebaner”, ”afsporinger” og ”medvind”. Deltagerne fremfører deres 
bidrag ved at placere farvede sedler på en tidslinie, som er angivet på 
væggen.  

• Fælles diskussion og analyse af de beskrevne forløb med fokus på hvad 
der har fremmet og hæmmet samarbejdet og kommunikationen.  
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• Frokost og afsluttende refleksion 

Historieværkstedet blev gennemført mandag den 30. november 2009 kl. 9.00 – 
13.00  

Historieværkstedet havde deltagelse af 2-8 personer der var direkte involverede i 
den pågældende sag, i alt gennemført for tre sager. Samt en gruppe der deltog 
som reflekterende team. Hver sag blev gennemført i 3 runder. I første runde an-
giver hver person centrale begivenheder (grønne sedler) på en tidslinje, i anden 
runde angiver hver person centrale aktører (personer, organisatoriske enheder 
el. lign. – gule sedler) og i tredje runde angiver hver person ”bremseklodser” (rø-
de sedler) og ”medvind” (blå sedler) på tidslinjen.  

Refleksionsgruppen bestod af Arbejdsmiljøudvalget, Arbejdsmiljøfunktionen og 
repræsentanter fra Koncern HR noterede til hver sag svar eller tanker på spørgs-
målene: Hvordan startede sagen? Hvem definerede behovet og hvem fastlagde 
succeskriterierne? Hvad var Arbejdsmiljøudvalgets og MED-udvalgets roller? 
Hvordan endte/videreføres sagen? Hvad betød kommunikation og information for 
sagens forløb? Andet vigtigt.  

Efter første sag reflekterer refleksionsgruppen kort sammen med de direkte in-
volverede. Af tidsmæssige grunde blev der ikke gennemført refleksioner efter de 
to efterfølgende sager.  

Refleksionsgruppen gav afslutningsvis tilkendegivelser om metoden og de udfyld-
te notatark blev indsamlet. 
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Bilag 3 Vurdering af metodernes 
anvendelighed 

Beskrivelsen af arbejdsmiljøorganisationen baseres alt overvejende på en gen-
nemgang af eksisterende data samt interview med udvalgte aktører. De eksiste-
rende data er tilstrækkelige til at skabe et overblik over den valgte struktur og 
hvorledes den udfyldes centralt og på afdelingsniveau. Årsrapporten, som udar-
bejdes af Arbejdsmiljøfunktionen, indeholder en række data om de konkrete pro-
blemstillinger, der har været fokus på samt konkrete initiativer i form af større 
indsatser, projekter, uddannelse og information. Interview - og i mindre grad hi-
storieværkstedet - har bidraget med et billede af, hvordan arbejdsmiljøindsatsen 
prioriteres og hvilken motivation, de enkelte aktører har for at være involveret i 
arbejdet. Disse kvalitative data har tegnet et billede af mangfoldigheden og varia-
tionen i arbejdsmiljøarbejdet.  

Begrænsningerne i forhold til en fuldstændig afdækning af arbejdsmiljøorganisa-
tionen på baggrund af de valgte metoder, har været at skabe overblik over det 
økonomiske grundlag for arbejdsmiljøindsatsen. De enkelte afdelinger afholder 
udgifter til de fleste ”daglige” aktiviteter, kun større investeringer f.eks. i forbindel-
se med større anlæg bevilges centralt. Et overblik over økonomien ville derfor 
kræve en gennemgang af de enkelte afdelingers regnskaber, hvilket ikke har 
været muligt. Hvad arbejdsmiljøindsatsen bidrager med på plussiden, f.eks. i 
form af lavere personaleomsætning, lavere sygefravær er det generelt meget 
vanskeligt at finde data, der kan anskueliggøre. Dette er ikke forsøgt i pilotprojek-
tet.  

En anden begrænsning ligger i den metode, der er valgt til at finde interviewper-
soner. Organisering og gennemførelse af flere kvalitative interview er meget tids-
krævende. Ved at lade personerne melde sig selv, lykkedes det at finde en ræk-
ke aktører, der i kraft af at de var motiverede også gjorde det muligt at fastlægge 
en realistisk interviewplan, der stort set blev gennemført som planlagt. Begræns-
ningen ved metoden er, at det er sandsynligt, at interviewpersonerne repræsen-
terer de mest positive erfaringer i organisationen. Hvis man derfor ønsker et mere 
repræsentativt udvalg af interviewpersoner, bør der anvendes en anden udvæl-
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gelsesprocedure. Det kunne være udpegning foretaget af nøglepersoner i orga-
nisationen eller udvælgelse på baggrund af data som f.eks. antallet af sager, 
APV, sygefravær eller lign. Dette ville dog antageligt forøge kravet til logistik og 
dermed tidsforbruget for opgaven.  

Der er stor forskel på hvilke kompetencer, de forskellige aktører har. Gennem 
interview har det alligevel været muligt at skabe et rimeligt klart billede af det 
kompetencefelt, en arbejdsmiljøaktør skal forholde sig til i form af en kombination 
af arbejdsmiljøfaglige, procesorienterede og strategiske kompetencer. Det kan 
beskrives hvad behovet er og hvordan forskellige aktører opfylder dette behov 
gennem en kombination af grundkurser, løbende opkvalificering og erfaringsop-
bygning. Blandt de interviewede gives der udtryk for at de tilbud, der er til stede i 
forhold til at opnå arbejdsmiljøfaglig opkvalificering, er tilstrækkelige. Dette skal 
naturligvis vurderes ud fra, at det er erfarne aktører, der er interviewet. En nyvalgt 
arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder kan derfor godt have større 
kompetenceudviklingsbehov. Men ud fra billedet af den erfarne arbejdsmiljøak-
tørs kompetenceprofil, kan der efter vores vurdering hentes inspiration til at udar-
bejde kompetenceudviklingsstrategier også for nyere arbejdsmiljøaktører.  

Metoden, der er anvendt, giver kun et stikprøvebaseret billede og giver ikke svar 
på, hvor mange aktører i den samlede organisation, der har hvilke behov. Det 
kræver en anden type kortlægning. Der kan evt. udvikles et enkelt spørgeskema 
til dette formål, på baggrund af de erfaringer, der er beskrevet her.  

Historieværkstedet medvirkede især til at kaste lys over, hvordan de strategiske 
kompetencer udfolder sig gennem netværk og relationer. Samt hvilke hindringer 
der opstår for at udnytte sådanne relationer. Den grundige gennemgang af tre 
sagers tidsmæssige forløb anskueliggjorde sammenhænge, der ikke blev afdæk-
ket af de andre anvendte metoder.  

Der var imidlertid en række begrænsninger i den måde historieværkstedet blev 
gennemført på i pilotprojektet. Værkstedet var tilrettelagt således, at tre sager 
skulle gennemgås med skiftende aktører. Det betød først og fremmest, at der var 
for kort tid til at nå i dybden med alle tre sager, samt at ikke alle aktører oplevede 
hele forløbet vedkommende. Dette skal sammenholdes med de vanskeligheder, 
der knytter sig til at samle de relevante personer og få dem til at afse den nød-
vendige tid til at deltage. Det må derfor anbefales, at anvende metoden på en 
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eller højst to sager ad gangen, og fokusere deltagergruppen på de personer, der 
er direkte involverede. Et andet problem, der blev skabt af den begrænsede tid, 
var at der ikke kunne gås tilstrækkeligt i dybden med analysen af forløbet.  

Historieværkstederne blev i denne sammenhæng primært anvendt som en meto-
de til at frembringe en databaggrund for denne rapport.  Deltagerne gav udtryk 
for, at det var tankevækkende at deltage i forhold til forståelsen af deres egen 
rolle og arbejdsmiljøarbejdets vilkår. Men de gav også udtryk for, at de kunne 
have opnået et endnu større udbytte i forhold til deres egen læring, hvis de var 
blevet inddraget mere aktivt i analysen. Metoden kan derfor med fordel tilpasses, 
så den kan opfylde dette dobbelte formål. På den ene side at skabe data til en 
”ekstern” analyse af de fremtrædende samarbejdsveje, samt de ’bremseklodser’ 
og den ’medvind’ der optræder. På den anden side kan metoden med justering af 
tidsforløbet og større vægt på analysen anvendes til intern refleksion og erken-
delse af, hvad der skal til for at forbedre samarbejdsfladerne og sagsgangene. 
Herunder f.eks. hvordan forskellige ’behovsopfattelser’ og ’risikoforståelser’ kan 
formidles og bringes i dialog.  

Interview og historieværkstedet har vist sig velegnede til at opnå indsigt i de frem-
trædende kommunikationsveje, især de som ligger udenfor eller ved siden af det 
formelle system. De kan beskrives på en måde, som det ikke traditionelt gøres. 
Som udgangspunkt inddrages specifikke sager, hvilket er en forudsætning for, at 
de aktører, der interviewes eller deltager, kan beskrive relationer, samarbejde og 
udviklingen over tid. Når flere af sådanne erfaringer samles er det muligt at udle-
de generelle erfaringer. I den konkrete brug af historieværkstedet, var det som 
allerede nævnt en stor mangel, at der ikke blev afsat mere tid til at inddrage de 
medvirkende aktører i analysen af sagsforløbet. En sådan deltagerorienteret ana-
lyse ville have medvirket til en mere direkte – selvoplevet - erkendelse blandt 
aktørerne. Det må antages at en sådan analyse vil være mere handlingsoriente-
ret end når resultaterne, som det er tilfældet i denne rapport, først skal formidles 
af tredjepart.  

Metoden har vist sig at kunne afdække styrker og svagheder i de fremtrædende 
kommunikationsveje. Den kan dog evt. suppleres med en mere konkretiseret 
analyse af selve sagsgangen, der kan indeholde følgende elementer: 
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• Hvad er oprindelsen til iværksættelsen af et arbejdsmiljøinitiativ? (Internt 
oplevede problemer i afdelingen, initiativ fra Arbejdsmiljøfunktionen/AMU, 
relationer til andre afdelinger eller eksterne samarbejdspartnere m) 

• ”Hvem støber kuglerne”? (Hvordan indholdsbeskrives en konkret indsats 
og af hvem?) 

• Af hvem og hvordan tillægges indsatsen politisk prioritet? (De forskellige 
aktørers opfattelse af indsatsens betydning, værdi og mulige resultater) 

• Hvordan og af hvem bringes den ud i systemet og fastholdes? (Hvem løf-
ter konkret sagen i hverdagen. Er det arbejdsmiljøprofessionelle, lederne, 
arbejdsmiljørepræsentanterne eller ’barfodsaktører’?) 

• Er der de tilstrækkelige evner og ressourcer til at gennemføre og fasthol-
de indsatsen? (Der kan være forskelle på afdelinger, men generelt kan gi-
ves et billede af om forudsætningerne er til stede) 

• Indsatsens tidsmæssige forløb såvel lodret som vandret (Mange evalue-
ringer bygger på et meget statisk billede af sammenhængen mellem suc-
ceskriterier og et forsøg på at måle en effekt, og savner derfor den dyna-
miske indsigt der opnås gennem historieværkstedet) 

I rapportens kapitel 6 er der udviklet modeller over de centrale aktørers væsent-
ligste samarbejdsrelationer. Disse kan tilsvarende anvendes til at kortlægge en 
konkret arbejdsmiljøgruppes samarbejdsflader og evt. vurdere disses konkrete 
betydning for en bestemt sag.  

Historieværkstedet kan således udgøre et udgangspunkt for en afdækning af 
samarbejdsflader og kommunikationsveje. Men det anbefales at opprioritere den 
deltagerorienterede analyse samt at videreudvikle værktøjer til at lave en syste-
matiseret opsamling og forløbsstyring af denne analyse.  
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