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1. Navneskift fra Krisenetværk til Kolleganetværk 

 

I ansøgningen blev netværket døbt ”Krisenetværk”. Navnet er efterfølgende ændret til Kolleganetværk (KN) eftersom vi blev klogere på hvilke opgaver og roller 
medlemmerne i netværket kunne forventes at udføre og hvad etableringen af netværket skulle signalere i organisationen. KN skulle være et forebyggende netværk, hvor et 
net af kolleger blev uddannet til at se tidlige tegn på mistrivsel hos egne kolleger og hvor de blev klædt på til at vide, hvor der var hjælp at hente i Arriva eller igennem de 
pensions- og sundhedsaftaler, som Arriva har indgået for forskellige ansatte.  
Det ændrede navn og fokus anses for at være positivt idet det understøtter, at det beredskab der allerede er etableret i Arriva Danmark, i forhold til at kunne håndtere 
egentlige kriser, fungerer rigtig godt. Krisehåndtering ligger primært i HSE1 organisationen og det skal det blive ved med.  
 
2. Antallet af involverede medarbejdere 

 

Antallet af KN medlemmer har varieret over projektets tid. I starten bestod netværket af ca. 140 medlemmer fra alle lag og funktioner i organisationen - både ledere og 
medarbejdere. Ca. 50 % af netværket er Arrivas HSE organisation. 
Med udgangen af projektperioden er der ca. 125 medlemmer i netværket. Reduktionen skyldes primært medlemmernes egne ønsker om ikke at være med. Medlemsskabet 
i KN er, for dem udenfor HSE organisationen, baseret på frivillighedskonceptet og det har været helt legalt at stoppe, hvis man ikke kunne forene sig med opgaverne 
og/eller rollen som kolleganetværker. 
Udover medarbejdere fra busdivisionen har der været medarbejdere fra togdivisionens hovedkontor. 
 
3. Projektforløbet  

 

November 2013 Marts 2014 Maj 2015 November 2014 Marts 2015 

Opstart + etablering af netværk 
+ planlægning af forløb med 
Team Arbejdsliv 

1. uddannelsesdag (afholdt 
regionalt – 6 dage i alt)  
Indhold: 

• Hvad er mistrivsel, krise og 
stress 

• Tegn på mistrivsel, krise og 
stress 

• KN roller og opgaver 

2. uddannelsesdag (afholdt 
regionalt – 6 dage i alt) 
Indhold: 

• Kommunikation 
• Den respektfulde samtale 

• Samtaletræning 
 

3. uddannelsesdag 
(Årlig KN-dag afholdt fælles for 
alle) 
Indhold: 

• Opfølgning dag 1+2 
• Erfaringsudveksling 

• Workshop: Mobning 
• Workshop: Kommunikation 
• Oplæg: Pension Danmark, 

Mølholm forsikring og 
intern HR afdeling 

Evalueringsrapport i 
samarbejde med Team 
Arbejdsliv 

                                                             
1 Health, Safety & Environment. Arriva Danmark kalder deres arbejdsmiljøorganisation for HSE organisation da de arbejder med alle 3 områder. 
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4. Projektets mål og succeskriterier 

Projektets overordnede mål var at opbygge og implementere et velfungerende kolleganetværk i busdivisionen. Resultatet skulle måles ud fra følgende succeskriterier og 
målepunkter.  
 
 
 
Succeskriterie i ansøgningen Forventet målepunkt Realiseret målepunkt Resultat 

1)  
At Arrivas busdivision med det 
nye Krisenetværk er i stand til 
at identificere/spotte ansatte 
med krisetegn – inden de bliver 
syge. 

Undersøges gennem lille 
survey til alle aktører i 
netværket og gennem en 
registrering af det stress- og 
krisebetingede sygefravær. 

Ca. 6 måneder efter 
kolleganetværkerne havde modtaget 
første undervisning, blev der sendt et 
spørgeskema ud som blandt andet 
spurgte ind til dette kriterie. 
Sygefraværet er ikke blevet brugt, da 
det ikke har været muligt at isolere 
sygefraværsårsagerne og der ikke sker 
en registrering af stress- og 
krisebetinget fravær. 
Til gengæld gav 3. uddannelsesdag 
mulighed for at indsamle yderligere 
viden om KNs funktionalitet gennem 2 
sessioner med videndeling og 
sparring. 

88 (65%) besvarede spørgeskemaundersøgelsen og det har 
blandt andet givet følgende svar: 

• 86 % er helt eller overvejende enige i at de er i stand 
til at identificere en kollega som ikke har det godt. 

• 81 % er helt eller overvejende enige i at de ved hvor 
de kan henvise deres kolleger til hvis de har brug for 
mere hjælp end de selv kan tilbyde. 

• 81 % er helt eller overvejende enige i at de kan føre en 
respektfuld samtale med en kollega der mistrives. 

Resultatet er flot, men der er stadig et stykke vej til at få de 
sidste ca 15-20% med i mål. Der skal derfor forsat sættes fokus 
på træning og uddannelse. 
Svarene fra undersøgelsen er derfor efterfølgende brugt til at 
tilrettelægge indholdet af den 3. uddannelsesdag. Og 
tilbagemeldingerne fra 3. uddannelsesdag er at det går den 
rigtige vej – kolleganetværkerne føler sig bedre klædt på. 
Hvilket formodes at hænge sammen med at KN bliver mere og 
mere kendt i organisationen. 
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Succeskriterie i ansøgningen Forventet målepunkt Realiseret målepunkt Resultat 

2)  
At det etablerede Krisenetværk 
rent faktisk fungerer og at det 
opleves som en støtte/hjælp 
for de ansatte, som er blevet 
”spottet” og hjulpet. 

Undersøges kvantitativt 
gennem en registrering af 
antallet af medarbejdere 
som i projektperioden 
”spottes” af en 
”krisespotter”. 

På baggrund af tilkendegivelser på 
allerførste uddannelsesdag blev 
begrebet ”spotter” undgået i resten af 
projektperioden. Der er derfor heller 
ikke foretaget registreringer da det 
blev opfattet som noget negativt og 
overvågende. I stedet brugte vi også 
her spørgeskemaundersøgelsen 
nævnt i punkt 1 til at belyse dette 
kriterie. 
   
Der er endvidere indsamlet ”gode 
historier” til KNs nyhedsbrev, som 
vidner om at det fungerer. 
 
Endeligt blev der opfordret til at 
fortælle egne erfaringer på 3. 
uddannelsesdag. 

I spørgeskemaundersøgelsen har vi spurgt til følgende, som 
alle er indikationer af, om det fungerer og hvor godt 
kendskabet er bredt ud til hele organisationen: 

• Hvor mange kollegaer, der har vist tegn på at de havde 
brug for hjælp, har du kontaktet efter du er blevet en 
del af kolleganetværket? 

• Hvor mange kollegaer har taget kontakt til dig, fordi 
de havde brug for hjælp, efter du er blevet 
kolleganetværker?  

• Hvad har du gjort for at informere dine kolleger om 
Kolleganetværket? 

Ca. 150 kolleger har i perioden marts til oktober fået en 
henvendelse fra en kolleganetværker og ca. 90 kolleger har 
selv henvendt sig. Det er ca. 5 % af Arrivas medarbejdere. 
Dette tolkes positivt og som et tegn på at KN er begyndt at 
fungere. 
 
Gennem ”gode historier” til nyhedsbrevet, gennem 
tilkendegivelser i spørgeskemaundersøgelsen og ud fra 
kolleganetværkernes egne historier, som de fortalte om på 
uddannelsesdag 3, vurderes implementeringen af KN i en 
positiv retning. Flere er blevet sikre i deres roller og det smitte 
af på de gode historier. 
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Succeskriterie i ansøgningen Forventet målepunkt Realiseret målepunkt Resultat 

3) 
 At Arrivas busdivision med det 
nye Krisenetværk er i stand til 
at agere hensigtsmæssigt i 
forhold til ansattes psykiske 
kriser uanset om årsagen er 
ulykker, vold og trusler, stress, 
øgede kompetencekrav eller 
work/life balance 

Undersøges kvalitativt 
gennem telefoninterviews 
med et mindre antal ansatte, 
som har fået krisehjælp. 

Da projektets fokus er på det 
forebyggende arbejde og ikke på 
kriser bortfalder det oprindelige 
målepunkt for dette succeskriterie. 
Vi har i stedet valgt at bruge nogle af 
de svar vi har fået i 
spørgeskemaundersøgelsen samt 
samle input fra 3. uddannelsesdag, 
hvor alle blev bedt om at komme med 
historier om hvad de har gjort hver 
især. 

Når en kollega får en krise, er der en særlig proces der går i 
gang. Denne proces er allerede godt implementeret i 
arbejdsmiljøarbejdet og vores HSE repræsentanter har faste 
opgaver i processen. Derfor har det været vigtigt at klæde de 
kolleganetværkere, som ikke er en del af HSE organisationen, 
på så de kender processen og ved hvornår de skal henvise 
deres kolleger videre til HSE repræsentanten, for at få hjælp. 
Krisehjælp ligger altså udenfor KN scope og der er ikke 
foretaget interview med kriseramte. 
I spørgeskemaundersøgelsen spurgte vi i stedet: Har du 

kontaktet din lokale HSE gruppe for at få hjælp/sparring? 

Ca. 40 % (52 % af besvarelserne er udenfor HSE 
organisationen), svarede at de havde taget kontakt. Dette 
betragtes positivt og som et tegn på at kolleganetværkerne 
ved at de kan få hjælp af, og sparre med, HSE gruppen.  
Vi spurgte også til hvor mange kolleger netværket havde 
henvist videre til Pension Danmarks sundhedsordning. Dette 
gjorde vi ud fra den betragtning at jo flere der henvises, jo 
flere kolleger er der blevet talt med og jo bedre fungerer 
netværket. I perioden er der henvist ca. 150 kolleger til 
Pension Danmarks Sundhedsordning. 150 kolleger svarer til ca. 
3 % af Arrivas medarbejdere. (Det vides ikke hvor mange ud af 
de 150 kolleger, som reelt har taget kontakt til Pension 
Danmark). Tallet er relativt og det er svært at sige om det er 
mange eller få, men pointen er at 150 kolleger har fået 
kendskab til ordningen via KN – og en del af dem vil med stor 
sandsynligvis fortælle det videre til andre kolleger og på den 
måde være med til at udbrede viden om hvor og hvordan man 
kan få hjælp – og dermed bidrage til forebyggelse.  
På den 3. uddannelsesdag blev alle bedt om at beskrive de 
bedste og de værste oplevelser de havde haft i forbindelse 
med at være kolleganetværker, her kom der gode historier 
frem om hvordan KN har hjulpet kolleger – et positivt tegn på 
at netværket fungerer. 
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Succeskriterie i ansøgningen Forventet målepunkt Realiseret målepunkt Resultat 

4)  
At der er et beredskab af 
særligt kvalificerede 
medarbejdere forankret i HR, 
som kan håndtere særlig 
alvorlige situationer og sikre 
fastholdelse af medarbejdere. 

Undersøges kvalitativt 
gennem telefoninterviews 
med netværksmedlemmer 
som har fået støtte fra HR. 

Vi brugte også her 
spørgeskemaundersøgelsen til at blive 
klogere på hvilken slags hjælp 
kolleganetværkerne har brug for 
centralt fra henholdsvis HSE 
afdelingen og HR afdelingen. 

I HR og HSE afdelingen sidder konsulenter som kan hjælpe 
med spørgsmål inden for dette felt. Dog har der været knap så 
mange henvendelser fra KN. Dette kan enten ses som positivt 
at de klarer det selv ude lokalt, eller det kan ses som tegn på 
at de ikke er informeret godt nok om at de kan kontakte 
afdelingerne for hjælp. 
I spørgeskemaundersøgelsen er der spurgt: Hvilke afdelinger, 
på hovedkontoret, har du bedt om hjælp? Her svarer 3 
personer at de har bedt HR afdelingen om hjælp og 9 personer 
at de har bedt HSE afdelingen om hjælp. 

 

Succeskriterie i ansøgningen Forventet målepunkt Realiseret målepunkt Resultat 

5)  
At der er etableret procedurer 
og instrukser, som henviser til 
beredskabet, samt at disse er 
implementeret. 

Undersøges gennem intern 
audit. 

Har været et punkt på dagsordenen 
på 3. kvartals regionale HSE møde. Var 
et punkt på 3. uddannelsesdag. 
Implementeringen undersøges 
gennem intern audit i maj/juni 2015. 

De eksisterende procedurer og instruktioner er revideret og 
kommunikeret til KN.  
Der er udarbejdet en fast procedure for hvordan de lokale HSE 
grupper skal samarbejde med de lokale kolleganetværkere. 
KN er nævnt i medarbejderhåndbogen som er tilgængelig for 
hele organisationen. 
KN har selv gennemgået relevante politikker i 
medarbejderhåndbogen så de kender til den overordnede 
holdning omkring fx mobning og alkohol. 
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5. Brugen og forankringen af resultaterne i det daglige arbejdsmiljøarbejde 

 

Al opsamlet viden og erfaringer fra projektet skal bruges til at drive netværket videre. Det tager tid at udvikle et netværk, så det bliver velfungerende og solidt forankret og 

derfor skal der centralt fra, fra HSE afdelingen, fortsat arbejdes struktureret med implementering og understøttelse af netværket.  

Kolleganetværket er blevet organisatorisk forankret gennem forskellige tiltag: 

� Central tovholder i HSE afdelingen på hovedkontoret 

� Dokumenter der omhandler Kolleganetværket har eget logo og farve (som på forsiden) 

� Faste møder med HSE grupperne fire gange om året 

� Kolleganetværket online - hjemmeside med kontaktoplysninger, redskaber, gode links mm. 

� Nyhedsbrev sendes fra HSE afdelingen minimum fire gange om året 

� Årlig Kolleganetværksdag for hele netværket 

 

KN medlemmer vil løbende modtage træning i de kompetencer der er nødvendige - noget vil være nyt og noget vil være genopfriskning. På den måde sikre vi at KN bidrager 

til det forebyggende arbejdsmiljøarbejde indenfor det psykiske område. De lokale kolleganetværkere mødes fast med de lokale HSE grupper og evaluere 

kolleganetværkernes oplevelser. Og det kan løbende og lokalt vurderes, om der er behov for en arbejdsmiljømæssig indsats i forhold til bestemte arbejdsprocesser, en 

bestemt gruppe af chauffører etc. 

6. Vigtige læringspunkter 

 

a) Kommunikation: Brug alle mulige kommunikationskanaler - det kræver en stor indsats at nå ud til alle. 

b) Giv det tid: Både kolleganetværkere og medarbejdere skal føle sig fortrolige med det nye kolleganetværk. De skal have tid til at lære, at det ikke er overvågning men 

rent faktisk er for at hjælpe og støtte dem at Arriva har etableret et sådan netværk. 

c) Netværk er ikke statisk: Nogle personer hopper fra undervejs mens nye kommer til. Denne dynamik skal man kunne rumme. Derfor er det vigtigt at have en plan 

for, hvordan man sikre at nye medlemmer af netværket, bliver klædt på til opgaven. 

d) Involvering af driftsledere (mellemledere): Andelen af driftsledere i Kolleganetværket er relativ stor. Driftslederne er ikke en del af HSE organisationen, men da de 

har kontakt til rigtig mange chauffører hver dag, er de oplagte at have med i netværket. Det sikre en bedre udbredelse af kendskab til beredskabsprocedurer, men 

det sikrer også mulighed for en hurtigere forebyggende indsats.  

e) Vær dog opmærksom på at selvom et netværk som består af både ledere og medarbejdere giver mange fordele, fx at alle kender samme procedurer og regler, kan 

det have den ulempe at medarbejderne i netværket bliver set på som en del af ledelsen.  
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f) Arbejdets vilkår: Det er vigtigt at forstå de vilkår kolleganetværkerne arbejder under. For chauffører er den tid man har til at tale med kolleger knap og det kan være 

svært at vurdere om ens kollega mistrives og fx ændrer adfærd. 

g) Bland administrativt og driftspersonale på uddannelsesdagene: De administrative medarbejdere får rigtig meget ud af at være på kursus sammen med kolleger fra 

driften. Også selvom udfordringerne adskiller sig fra hinanden.  

 
7. Formidling/udbredelse af erfaringerne 

Eksternt  

• Arriva afholdt sammen med TeamArbejdsliv en workshop på AM 2014, hvor de foreløbige erfaringer fra projektet blev præsenteret sammen med foreløbige 

erfaringer, fra et forskningsprojekt, om ressourcepersoner som virkemiddel i arbejdsmiljøarbejdet. 

• Kolleganetværket indgår som case i forskningsprojektet ”ressourcepersoner som virkemiddel i arbejdsmiljøarbejdet” og bidrager derved til at de erfaringer, der er 

opnået i projektet, kan komme andre virksomheder til gavn. 

Internt  

• Der er skrevet to artikler i det interne medarbejderblad, Arriva Update, som sendes ud til alle i organisationen. En artikel da projektet startede op og en artikel da 

kolleganetværket var dannet og for alvor begyndte sit virke. 

• Erfaringerne deles i netværket via nyhedsbrevet, hvor der altid opfordres til at komme en gode historie, og på kolleganetværksdagen. 
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8.  Bilag - Regnskab Kolleganetværk 

1. Aftale med Team Arbejdsliv 

2. Regnskab Kolleganetværk 

3. Faktura fra Team arbejdsliv 


