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Viden & Værktøjer

Projekter, analyser 
og evalueringer

Arrangementer/webinarer

Netværksgrupper

Spørg Cabi
Tlf: 8612 8855

Virksomhedsbesøg

Dialog, kursus 
og rådgivning

Virksomheder bruger Cabi
www.cabiweb.dk
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Dagens program
Velkomst og formål

Rummelighed
Diversitet, mangfoldighed, socialt ansvar

Fastholdelse
Forskellige perspektiver

Lokal forankring
Effektfulde drøftelser

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter 



Dagens formål

Når I går herfra i dag…

… Har I fået et fælles udgangspunkt for at forstå 
forskellige perspektiver på rummelighed og 
fastholdelse

… Er I klædt på til at videndele og tage fælles 
drøftelser om rummelighed og fastholdelse. 
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Hvad er det bedste, der er 
sket indtil videre i dag?



RUMMELIGHED



Hvad betyder "rummelighed 
på arbejdspladsen" for dig?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Join at slido.com
#1162636

ⓘ Start presenting to display the joining instructions on this slide.
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Rummelighed er ikke et entydigt begreb

Diversitet

Mangfoldighed

Bæredygtighed

CSR

Verdensmål 8

Socialt ansvar

Inklusion
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I Cabi siger vi, at rummelighed er at

➢ at fastholde og passe på medarbejderne

➢ at forebygge, at medarbejdere bliver
nedslidte eller langvarigt syge

➢ at åbne virksomheden for mennesker, der har
brug for en hjælpende hånd for at få et job.
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Der er brug for rummelige arbejdspladser

I Danmark får hver tredje af os på et 
tidspunkt i livet en psykisk sygdom. 

Hvert år har mere end 700.000 voksne 
symptomer på det.

Psykiatrifonden
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Samtidig mangler vi arbejdskraft

?
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Rummelighed er ikke et entydigt begreb
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Forskellige livsfaser ➜ forskellige behov

•Unge på arbejdspladsen

•Familieliv

•Karrierespurt

•Senior
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Lederens rolle

• Opmærksomhed

• Tydelighed

• Nærvær

• Samtale

• Opgave (og arbejdstid) 
justeringer
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AMIR og TR’s rolle

• At omsætte politikker og 
indsatser til handling

• Kulturbærere
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En rummelig arbejdsplads giver 
medarbejderne mulighed for

• Tilpasning af opgavemængde

• Fleksibilitet i arbejdstimer - og tidspunkt

• Individuelle løsninger

…i respekt for kerneopgaven!
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Kompensationsloven
- En lov, der skal skabe ligestilling

Loven skal styrke 
mulighederne for personer 
med funktionsnedsættelse til 
at få de samme muligheder 
for erhvervsudøvelse som 
personer uden handicap.
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Hvad er ligestilling i denne sammenhæng?

Man skal have fokus på, 
hvad begrænsningen 
betyder i praksis

… og hvordan den kan 
håndteres.
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Der er hjælp at hente…

Lov om kompensation til handicappede i erhverv:

• Personlig assistance

• Arbejdspladsindretning/ hjælpemidler

• Isbryderordning

• Fortrinsadgang
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Personlig assistance

Man kan få bevilget personlig assistance, når

• man på grund af en varig og betydelig funktionsnedsættelse har behov for 
assistance til at udføre bestemte dele af jobbet.

• arbejdet er foreneligt med funktionsnedsættelsen.

• medarbejderen selv kan udføre ”selve” jobbet.

Der kan i hovedreglen bevilges op til 20 timer/ugen ved 37 timers job

Økonomi: PA 127,86 kr. i timen (2022-takst – eller ved behov for særlige 
kvalifikationer gælder satsen for pågældende arbejde).

. 
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Hjælpemidler og arbejdspladsindretning kan 
bevilges til det konkrete job, når

• det ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen.

• det er af afgørende betydning for, at personen kan få job eller 
fastholde job.

• det kompenserer for personens begrænsning i arbejdsevnen.

• udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver forudsættes at 
afholde.
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CSR overrækkelse - Hærvejsskolen

https://aabenraa.sharefile.eu/share/view/da59594ac86340b1

https://aabenraa.sharefile.eu/share/view/da59594ac86340b1


DIALOG OM RUMMELIGHED

Hvordan ser det ud på jeres 
arbejdsplads?

Del eksempler på, hvor I har 
oplevet høj grad af rummelighed. 

Del eksempler på, hvor der måske 
godt kunne være lidt mere 
rummelighed.
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PAUSE
- KOM OP OG RØR
DIG LIDT



FASTHOLDELSE
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Videofortælling fra Børnehaven Regnbuen

https://aabenraa.sharefile.eu/home/shared/fo658ae2-ff98-44ee-95ce-c44415b8e7ca

https://aabenraa.sharefile.eu/home/shared/fo658ae2-ff98-44ee-95ce-c44415b8e7ca
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Fastholdelse – en gevinst for alle

Individ: 

Bevarer sit arbejde, kollegaskab og løn

Arbejdsfællesskabet: 

Skaber tryghed, trivsel og ro

Virksomheden: 

Godt arbejdsmiljø, sparer ny rekruttering, bevarer 
kompetencer
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De seks guldkorn
•Indflydelse

•Mening i arbejdet

•Forudsigelighed

•Social støtte

•Belønning

•Krav
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Forskellige livsfaser – forskellige forventninger

• Unge på arbejdspladsen

• Familieliv

• Karrierespurt

• Senior
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• Digitalt indfødte

• Uformel adfærd

• Promoverer sig selv – men også usikre og uerfarne

• Behov for retning

• Behov for feedback

Unge på arbejdspladsen



SLIDE / 32

Seniorer

• Bruge og udvikle kvalifikationer

• Indflydelse

• Jobsikkerhed

• Tilpassede arbejdsvilkår

• Mærke, at ledelsen ønsker,
at man fortsætter

• Føle sig set og værdsat.



SLIDE / 33

Lederens rolle
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Fra stillinger til opgaver

Identifikation af opgaver, der kan tilpasses medarbejderens 
kompetencer og arbejdstid: 

• Muligheder i eksisterende jobfunktioner, men 
med ændret kvalitet, produktivitet og/eller 
arbejdsvilkår

• Jobudskillelse - dvs. tage dele af arbejdsopgaver 
fra eksisterende jobfunktioner og specialisere 
dem i egne funktioner

• Jobskabelse - dvs. løse nye typer af opgaver, 
som ikke løses aktuelt i virksomheden.

https://www.cabiweb.dk/metoder-og-vaerktoejer/find-opgaverne-i-virksomheden/

https://www.cabiweb.dk/metoder-og-vaerktoejer/find-opgaverne-i-virksomheden/


SLIDE / 35

Fra stillinger til opgaver

https://www.cabiweb.dk/metoder-og-vaerktoejer/find-opgaverne-i-virksomheden/

https://www.cabiweb.dk/metoder-og-vaerktoejer/find-opgaverne-i-virksomheden/
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Jobcentret kan hjælpe jer…

▪ Tag gerne fat i jobcentret, hvis en medarbejder er på kanten af en 
sygemelding

▪ De kan hjælpe med mere, end I tror…

. 

Mentor eller 
anden støtte

Den gode 
fastholdelses-

plan

Forløb ved 
sundheds-
partnere

Plan for 
omplacering/ 

omskoling

Og meget andet….
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§ 56 aftale

• En virksomhed og medarbejder kan indgå en § 56-aftale, hvis det forventes, 
at medarbejderens lidelse vil medføre fravær på mindst ti dage om året.

• Aftalen kan tildeles for to år ad gangen og vedrører kun fravær relateret til 
medarbejderens kroniske lidelse.

• Ansøgningen om § 56 skal indgives til medarbejderens bopælskommune og 
skal godkendes af jobcentret. 

• Der skal være en lægeerklæring for at dokumentere, at der er tale om en 
kronisk sygdom, som vil betyde mere end ti fraværsdage om året.

. 
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Fastholdelsesfleksjob

• Reglerne siger, at virksomheden i mindst 12 måneder via de sociale kapitler 
skal have forsøgt at fastholde medarbejderen på ordinære vilkår.

➢Undtagelser fx ved sygdom som følge af et alvorligt trafikuheld eller akut 
arbejdsskade. Der kan også være tale om en alvorlig og fremadskridende 
sygdom som fx sklerose.

• I skal dokumentere de tiltag, der er gjort for at fastholde. 

• Fleksjob bevilges til personer med væsentlig og varig nedsat arbejdsevne.

➢Ikke et eksakt timetal, men en konkret og individuel vurdering.

. 



DIALOG OM FASTHOLDELSE

Hvordan ser det ud på jeres 
arbejdsplads?

➢ Drøft spørgsmålene

➢ Placer jer på en skala fra 1-10
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Hvor gode er I til fastholdelse? 

• Lykkes I med at fastholde medarbejdere?

1 10

• Hvor gode er jeres ledere til at identificere, forstå og finde 
løsninger for medarbejdere med nedslidning, risiko for 
forhøjet sygefravær, dårlig trivsel eller andet, der kan give 
forøget sygefravær?

1 10
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Hvor gode er I til fastholdelse? Del 2. 

• I hvor høj grad bruger I jobcentret, når I står med 
udfordringer som fx sygdom, nedslidning m.v.?

1 10

•Hvor godt kender I de lovgivningsmæssige muligheder 
for at fastholde medarbejdere? (§ 56, P.A., hjælpe-
midler, mentor, delvis sygemelding, omskoling m.v.)

1 10
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PAUSE
- KOM OP OG RØR
DIG LIDT



ROLLER



SLIDE / 44

Forskellige roller

▪Består som udgangspunkt af AMR,                                                  
TR, medarbejder og leder

▪Drøfter spørgsmål, der har betydning                                            
for hverdagens opgaveløsning og trivsel

▪Bidrage med forskellige vinkler

Medarbejder--
repræsentant

Arbejdsmiljø-
repræsentant

Leder

Tillids-
repræsentant
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Opmærksomhedspunkter 

▪Forskellighed er en gave 

▪Tydelig på det særlige i 
din rolle

▪Sund uenighedskultur

▪Loyal mod beslutninger
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DET FÆLLES

• Arbejde for en sund 
arbejdsplads med 
gensidig tillid og godt 
arbejdsmiljø

• Samarbejde med 
hinanden i det daglige

• Deltage i udvikling og 
forbedring af 
arbejdspladsen

• Arbejde med trivsel og 
psykisk arbejdsmiljø

• Tilbyde at være bisidder 
for kolleger.

• Fokus på hele 
arbejdspladsen/enheden

• Er en del af 
arbejdsmiljøorganisationen

• Er med til at lave APV
• Arbejder for at forebygge 

arbejdsskader, nedslidning, 
stress og mobning

• Arbejder med ergonomi, 
arbejdsstillinger, kemi etc.

AMIR TR

• Fokus på gruppen af 
medlemmer

• Sikrer medlemmers 
rettigheder ift. overens-
komst

• Arbejder for indflydelse og 
forbedringer

• Forhandler løn og 
rettigheder.
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Hvilke roller har I hver især i 
drøftelserne?

Hvad gør I for at bringe 
forskellige perspektiver ind i 
jeres drøftelser?

Hvad præger jeres 
uenighedskultur?
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FROKOST
PAUSE

Til kl. 13.00
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LOKAL FORANKRING
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Styrker og udfordringer?
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STOP – MERE - NYT

STOP
▪ Hvad gør vi, som vi skal lade være med at gøre?

MERE
▪ Hvad gør vi, som vi skal gøre endnu mere af?

NYT
▪ Hvad skal vi gøre, som vi ikke gør lige nu?
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GRUPPEDRØFTELSE

STOP - MERE - NYT

▪ Vælg et tema, hvor I ser et 
forbedrings-potentiale

▪ Udfyld hvert punkt under 
STOP - MERE - NYT

▪ Skriv hvem gør hvad i forhold til 
de forskellige roller.
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EFFEKTFULDE DRØFTELSER
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Pligt Konsekvens

Balancemodellen 
Den enkelte er unik, sårbar og har 

brug for omsorg.

(Relationen er en kvalitet)

At gøre det rette er situationsbestemt.

Nøgleord: Lytte, spørge, empati, 

åbenhed.

Den enkelte har rettigheder, pligter og 

krav på at blive behandlet ordentligt. 

(Fokus på individet er en kvalitet)

At gøre det rette handler om at arbejde 

efter principper og aftaler, som sikrer 

den enkelte.

Nøgleord: Regler/aftaler, ansvar, 

professionalisme, pligtopfyldende.

Her tænker vi på helheden frem for 

den enkelte. 

(Resultatet en kvalitet)

At gøre det rette, handler om at gøre 

det bedst muligt for så mange som 

muligt.

Nøgleord: Effektivitet, konsekvens, 

helhed, resultat.

Effektfulde 
drøftelser

Den enkelte er unik i tætte fællesskaber 

med andre.

(Fokus på fællesskabet er en kvalitet)

At gøre det rette handler om, hvordan vi 

kan skabe det bedste sammen.

Nøgleord: Samskabende, 

frihed, nytænkning.

Vitalitet

Nærhed
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Elevatortale

Hvorfor sætte rummelighed og                  
fastholdelse på dagsordenen?

• Gå sammen i jeres naturlige arbejdsfællesskaber

• Formulér jeres HVORFOR 
- værdi for borgeren, arbejdspladsen, medarbejderen

• Aftal hvornår drøftelsen vil være relevant for jer
- fx. MEDmøde, P-møde osv.



Opsamling
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• Rummelighed er en forudsætning for fastholdelse

• Alle niveauer er vigtige

• Livsfaser skal håndteres forskelligt

• Mangfoldighed er en gave

• Forskellige perspektiver giver effektfulde drøftelser

• Lokale initiativer gør en forskel

▪
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KONTAKT

Lotte Jepsen
Tlf. 6080 4203
lot@cabiweb.dk

Anne Brændbyge
Tlf. 2063 3578
aby@cabiweb.dk

Ella Petersen
Tlf. 5197 7845
ep@cabiweb.dk

Cabi – bedre arbejde til flere
Aaboulevarden 70, 3. sal
8000 Aarhus C

Cabi/linkedin

Cabi/facebook

#Cabi

mailto:lot@cabiweb.dk
mailto:aby@cabiweb.dk
mailto:ep@cabiweb.dk
https://twitter.com/quarmony

