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Fra vision til praksis
– arbejdet i MED om psykisk
arbejdsmiljø på alle niveauer



Forord.

FOA har ønsket at sætte fokus på, hvordan arbejdsmiljø i MED aftalerne fungere i
praksis. Dette har vi gjort ved at gennemfører dette interventionsprojekt, som er en
del af den særlige indsats om psykisk arbejdsmiljø som blev igangsat af FOA i
2007/2008.

De erfaringer vi har fået ved dette projekt, skal bruges til at styrke arbejdsmiljø-
arbejdet i MED, samt samarbejdet mellem leder – tillidsrepræsentant og sikkerheds-
repræsentant. Vi vil også sætte fokus på, hvordan FOA kan understøtte vores
repræsentanter i MED, for at sætte arbejdsmiljøet i den gule førertrøje.

Jeg vil takke Norddjurs og Ringsted kommuner og FOA Randers samt FOA
Midtsjælland for jeres positive medvirken, samt en stor tak til projektleder
Gitte Hesselmann.

God læselyst
Inger Bolwinkel
Forbundssekretær
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Fra vision til praksis
– arbejdet i MED om psykisk arbejdsmiljø

på alle niveauer

Baggrund for projektet og projektets mål
Udgangspunktet var at kortlægge, hvordan psykisk arbejdsmiljø indgår på alle
niveauer i MED, samt hvordan TR (tillidsrepræsentant), SR (sikkerhedsrepræsentant)
og ledelse samarbejder om løsninger for det psykiske arbejdsmiljø.

Målet med projektet har været:
1) Udarbejde og gennemføre handlingsplan for det psykiske arbejdsmiljø, med

udgangspunkt i MED aftalen

2) Pege på initiativer, der kan sikre, at MED-systemet får skabt de ønskede resulta-
ter, samt pege på og opsamle gode erfaringer med at omsætte visioner til
handling.

3) Sikre at det psykisk arbejdsmiljø indgår på alle ledelsesniveauer.

4) Beskrive samarbejdet mellem FOA Afdelingen og MED-systemet, herunder pege
på initiativer, der kan sikre indflydelse på beslutningerne og sikre at de bliver
fulgt op.

Udvælgelse af kommuner
FOA havde på forhånd udset sig to kommuner, som de ønskede at samarbejde
med i forhold til projektet. Det var derfor glædeligt, at begge kommuner sagde ja.
Norddjurs Kommune blev valgt ud fra en vurdering af, at de på FOA´s MED baro-
meter havde opnået en meget høj scoring og dermed bedste placeringer i forhold
til MED aftaler. Det ville derfor være interessant netop i denne kommune at se
vejen fra vision til praksis. Derudover var Norddjurs Kommune en fusioneret kom-
mune, der skulle finde fælles praksis og bygge bro mellem to kommuner, der indtil
1.januar 2007 havde haft MED (hvor samarbejde og arbejdsmiljø er integreret i et
enstrenget system), og to kommuner, der havde haft SU (hvor samarbejde og
arbejdsmiljø er adskilt i to selvstændige systemer).
Ringsted kommune blev valgt fordi, den netop ikke havde brugt en masse ressour-
cer på fusionsprocessen. Udgangspunktet var her, at det var en kommune, der alle-
rede havde en kendt praksis med hensyn til MED aftale og organisation ved kom-
munesammenlægningen i starten af 2007.

I Norddjurs kommune startede de indledende møder i september 2007 med at FOA
fremlagde projektets mål og indhold og kommunen vurderede sin interesse heri.
Efter positiv tilbagemelding om at man særligt ønskede Område MED for Voksen
og Pleje inddraget i projektet, begyndte projektet i januar 2008 og blev afsluttet i
februar 2009.
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I Norddjurs var fokus særligt rettet mod at afdække, hvordan Hoved-MEDudvalget
udarbejder en arbejdsmiljøpolitik og igangsætter den, samt hvordan såvel Område
MED som 10 plejecentre finder fokus og systematik i at bringe arbejdsmiljø fra
vision til praksis.

I Ringsted blev projektet præsenteret på et møde i februar 2008 for den nye kom-
munaldirektør, næstformanden, Hovedudvalgets konsulent og FOA´s FTR (fællestil-
lidsrepræsentant). ). I begyndelsen af marts blev der givet positiv tilbagemelding
med ønske om, at projektets fokus rettes mod MED i Service – og Rengørings-
korpset (internt vikarkorps). Umiddelbart efter et indledende møde om projektet på
fokusområdet, blev lederen af Service – og Rengøringskorpset suspenderet fra tje-
neste . Vi valgte trods dette at igangsætte projektet, netop fordi det ikke yderligere
skulle gå ud over personalet og de tilbageværende ledere. Hovedfokus blev
”arbejdspladskultur i fællesskab – at bygge bro til det fælles tredje” ved gennem
en dialoggruppe at tage fat om de myter og barrierer fastansatte og vikarer kan
have overfor hinanden. Projektet blev afsluttet i februar 2009.�

Arbejdsmiljøindsatsen på Hovedudvalgsniveau

Arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøpolitikker skal ikke være en ”sidevogn”, men være et
integreret perspektiv i alt hvad der gøres og træffes beslutninger om. Det skal være
en vinkel, der spotter arbejdsmiljømæssige konsekvenser og muligheder ved arbej-
dets indhold og tilrettelæggelse, mål og ressourcer, omstruktureringer, forandrings-
processer, kommunikation, samarbejde m.v.

Den helt store udfordring i forhold til arbejdsmiljøpolitikker, stresspolitikker m.v. er:
Hvordan bliver visioner og mål omsat til lokale mål og handlinger på de enkelte
arbejdspladser? Hvordan følges der op med systematisk tilbagemeldinger fra
arbejdspladserne op gennem MED systemet til Hovedudvalget, så der reelt kan
måles på arbejdsmiljø tilstanden og fastsættes nye mål, indsatsområder, priorite-
ringer, samt leveres den nødvendige hjælp og støtte til alle MED udvalg?

Metoden i Norddjurs kommunes arbejdsmiljøpolitik hedder: Arbejdsmiljøhjulet – et
redskab til at forbinde vision og mål med handlinger, der sættes i system.
Arbejdsmiljøhjulet bruges som et vigtigt redskab til information og kommunikation
mellem MED – niveauerne og på eget niveau. Det indebærer, at alle Område MED
og lokale MED – udvalg må forholde sig til arbejdsmiljøarbejdet i Hovedudvalget,
samtidig med at de sætter fokus på: Hvad er vores MED niveaus væsentligste opga-
ver? Hvad er vigtigt for vores MED at have fokus på i arbejdsmiljøindsatsen? En
gang årligt gøres status, i bestemte kvartaler, hvor lokale MED udvalg videresender
status til Områdeudvalg, der samler status og erfaringer, som så sendes til
Hovedudvalget. På denne måde skabes årligt overblik over: Går det reelt fremad
med arbejdsmiljøet, og hvilke nye indsatser og strategier er nødvendige?
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Erfaringerne fra Ringsted, hvor en stresspolitik blev sendt i høring, viser at hørings-
processer ikke bare er proforma, men kan forbedre politikken. Dialogen mellem
MED -niveauerne rummer altid muligheder for kvalificering af det, der skal træffes
beslutning om. Høring rummer mulighed for inden beslutning at få flere perspekti-
ver, erfaringer og positioner frem fra de, der efterfølgende skal omsætte beslut-
ningen – her den vedtagne stresspolitik.
Høringssvar rummer ofte væsentlige flere oplysninger, hvis fokus ikke kun er rettet
mod forslag til ændringer og tilføjelser i f.eks. stresspolitikken. Høringssvar rummer
nemlig ofte både udtalelser, der blinker som tegn på belastninger i organisationens
hverdag eller glimter som guldkorn af pointer til at skabe øget arbejdsglæde.

Skabeloner til at gøre status over arbejdsmiljøindsatsen, og elektroniske APV og
MUS skemaer, kan være en stor hjælp. Men ofte har MED- udvalg brug for flere
hjælperedskaber og procesmetoder i værktøjskassen. Det at tage springet fra kort-
lægning til indsatsområder, handleplaner og aktiviteter kræver procesmetoder til at
sætte dialog og handling i gang både i MED udvalg, teams, afdelinger m.v.. Det vil
sige:
1. Procesmetoder til dialog om de hverdagsnære problemer, belastninger og mulige

løsninger.
2. Procesmetoder til dialog om, hvad der kan understøtte arbejdsglæde, trivsel og

sundhed.

“Jeg har fået en større bevidsthed om min rolle både i Hovedudvalget og i
Områdeudvalget, og om hvad vi skal bruge vores tid på. Vi skal ikke bare
være et ekspeditionskontor, men få udviklet det, der skal understøtte medind-
flydelsen og medbestemmelsen helt ude på arbejdspladserne.”

Områdechef / Plejechef for Plejeafdelingen.

FOA anbefaler, at:
� Hovedudvalget, og ikke HR, skal være primus motor i udviklingen af en arbejds-
miljøpolitik, stress – og trivselsretningslinjer m.v. Det er i Hovedudvalget, at ejer-
skabet skal skabes. Det er netop gennem dialog, fortolkning, og begrebsafkla-
ring, at Hovedudvalget kan nå ind til fælles forståelse af de flotte ord i MED-afta-
len, samt finde frem til en systematik, der kan bygge bro mellem vision og hver-
dagens praksis

� De aftaler som er indgået af FOA sammen med de kommunale arbejdsgivere, skal
tages alvorligt, og bruges i MED, hvor de skal implementeres. F. eks aftalen om
stress og aftalen om vold – mobning og chikane.

� Politikker og retningslinjer skal altid sættes til høring, fordi det er det, der giver
ejerskab og involvering, ellers er det bare “noget” andre har vedtaget. Høringer
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rummer muligheden for kvalificering af det, der skal træffes beslutning om, hvis
høringssvar bliver taget alvorligt af både dem, der giver svar og af HovedMED-
udvalget.

� Hovedudvalget giver det både forpligtende retning med visioner og mål og samti-
dig giver det medbestemmelse til de øvrige MED-niveauer, så de igangsætter
handlinger, der positivt forbedrer deres arbejdsmiljø lige netop derfra, hvor de er.

� Faste punkter på dagsorden om arbejdsskader, sygefravær o.l. behandles kvalita-
tivt, og ikke bare som en konstatering af tal. Statusrapporter og tal må analyseres
i fællesskab med henblik på dialog om: mulige forklaringer på forværring/ forbe-
dring, hvor skal der sættes ind, hvad skaber gode resultater, hvad skal vi gøre
anderledes.

� Hovedudvalget skal sikre, at der årligt gøres status over, hvilken virkning igangsat-
te arbejdsmiljø aktiviteter og indsatser har haft. Har temperaturen på arbejdsmil-
jøet reelt bevæget sig fra god til bedre?

� Alle MED-niveauer må stille sig og svare på spørgsmålet: Hvad er vi blevet klogere
på gennem vores indsatser og handlinger? Hvor går processerne i stå og hvorfor?
Hvad kan vi lære, hvor kan vi dele viden, hvad kan vi gøre anderledes? Det er her
erfaringer, refleksioner og visioner skal forenes og danne afsæt for nye indsatser
og strategier.

� Værktøjskasser udvikles til støtte for MED- udvalgene. Det bør både være skabe-
loner/hjælpeskemaer, men også procesmetoder, der understøtter dialog og hand-
ling.�

Kommunikation, information og dialog i MED

Tillid og den gode dialog er i mange MED aftaler centrale begreber og bruges ofte
til at karakterisere godt samarbejde. Erfaringerne fra dette projekt viser, at der sker
noget særligt i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, når der afsættes tid
til at komme dybere ind i dialogen og blive klogere på hinandens viden og hold-
ninger. Det er det, som opbygger både tillid og fælles resultater/ produkter.

I begge projekt kommuner, dog på forskellige måder, har HovedMED- udvalget
arbejdet med at udvikle arbejds- og kommunikationsformer, der henholdsvis styrker
dialogen og udbyttet af egne møder, men også skaber ”ansigt til ansigt ” – kom-
munikation imellem MED – niveauerne, i stedet for bare at sende breve og refera-
ter.

Det er bl.a. erfaringer med og beslutninger om:
� Afholdelse af temamøder, hvor der er tid til at arbejde med emnet og afprøve
anderledes arbejdsformer og procesmetoder.
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� Nedsættelse af arbejdsgrupper, så der arbejdes mellem møderne.
� Afholdelse af et 2-dages arbejdsseminar, hvor HovedMED-udvalget kvalitetstjek-
kede sin egen indsats, mødeform, forventninger til hinanden m.v.

� “Spørgetime” mellem HovedMED-udvalget og andre MED-udvalg på MED-kurser-
ne, så der i et par timer kunne stilles spørgsmål og gives svar.

� Afholdelse af HovedMED-udvalgets møder på forskellige arbejdspladser.
� Gensidig dialog i hele MED systemet gennem afholdelse af en årlig “MED- dag”.

I projektet har der også været eksempler på dagordenspunkter, hvor kommunika-
tionen går helt død eller slet ikke kommer i gang. Kommunikation handler om, i
konkrete relationer og konkrete sammenhænge at skabe indsigt og mening med et
konkret indhold.

God kommunikation handler derfor ikke om mere information eller om at budska-
bet bliver tydeligere ved ” at skrue op for højtaleren”. Det handler derimod ofte
om, hvorvidt samtaleparterne gensidigt føler sig set, hørt og anerkendt, om der er
mulighed for at spørge ind til hinandens begrundelser, perspektiver og holdninger,
om det er tilladt at sætte ord på, hvad der opleves som meningsløst eller menings-
fyldt, tale om hvad, der sætter noget i gang eller sætter noget i stå.

God kommunikation i MED handler ikke om, at ledere og medarbejdere skal mene
det samme, men om at anerkende, at hver part har vigtig viden om og erfaringer
med, hvordan organisationen og arbejdsprocesserne opleves på godt og ondt.
Hele meningen med medindflydelse og medbestemmelse er, at få medarbejdernes
viden og holdninger frem, og gennem dialog med ledelsen, være med til at kvalifi-
cere både ledelsesbeslutninger og politiske beslutninger.

Anvendelse af procesmetoder kan være en god måde til at folde et dagsordens-
punkt ud og give det mening og værdi for både medarbejdere og ledere, – også
selvom man ikke har fælles synspunkter.

Hvad er det vigtigste en leder kan gøre for at opbygge et godt samarbejde og
resultater sammen med sit MED udvalg? :

”At være åben og ærlig og erkende, at man som leder ikke altid har det
rigtige svar, men at det kan findes i fællesskab. Sikre sig at alle bliver hørt.
Medarbejderne har mange kompetencer, som de gerne vil have bliver en del
af organisationen, og de vil gerne være med til at løse opgaver såvel som
problemer. Når man snakker ærligt om tingene, så bliver hverdagen også
meget lettere. Som leder skal man have forståelse for, at vi alle kommer med
forskellige forudsætninger og forventninger.”
Social – og Sundhedschef i en af projekt kommunerne
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FOA anbefaler, at:
� MED- udvalg overvejer om de valgte arbejdsformer og procesmetoder, understøt-
ter den ligeværdige dialog. Arbejdsformer og procesmetoder kan bidrage til ople-
velsen af at udgøre en fælles ”tænketank”, hvor alle bidrager med deres viden,
refleksioner, holdninger og forslag.

� Ledelsen og drift – organisationen understøtter synkron information, som en vig-
tig måde til at sikre, at ligeværdige samarbejdspartnere får samme viden på
samme tid.

� HovedMED- udvalg afholder arbejdsseminarer, temamøder o.l. for at have tid til
at skabe kvalitet og udvikling både i egen samarbejdsform og i udvalgets ind-
satsområder.

� MED- udvalg årligt kvalitetstjekker sin egen indsats, mødeform, forventninger til
hinanden m.v.

� HovedMED- udvalg afholder en årlig ”MED- dag” for alle MED- udvalg for at
sikre gensidig dialog, og oplevelsen af fælles indsats.

� At de tillidsvalgte har mulighed for at have kommunikation, information og dia-
log, med alle de medarbejder som man repræsentere.�

Integration af arbejdsmiljø på ledermøder

I de kommende år vil der være stor fokus på, hvordan ledermøder og ledernetværk,
kan støtte lederne i at skabe processer med medarbejder involvering, så det bliver
et fælles løft og udvikling af arbejdspladsens faglighed og trivsel.

I en af projektkommunerne blev teamledere inddraget i at arrangere en temadag,
hvor de gennem aktive procesmetoder udviklede ideer på visioner og mål, trivsel,
faglighed, kvalitet, personlig udvikling, tiltrækning af medarbejdere, den gode
arbejdsdag m.v. Samtidig blev de månedlige teammøder, der kun havde fokus på
drift, omdannet til 14- dags møder med skiftevis fokus på drift og udvikling.

Hvis ledere sammen med tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter skal
skabe involverende processer på arbejdspladsen til udvikling af trivsel, arbejdsglæde
og sundhed, så må de selv have fokus på, hvad der skaber trivsel og meningsfuld-
hed i ledelsesfunktionen, og hvordan lederne selv undgår at blive ”ramt af stress”.

FOA anbefaler, at:
� Ledermøder bliver fyldt af energi og aktiv involvering, så der skabes refleksion,
læring og vidensdeling Afprøv forskellige procesmetoder, så lederne selv ”mær-
ker” metoderne og får en bredere palet og repertoire af metoder til at systemati-
sere dialoger, ide´ – udvikle og tilrettelægge procesforløb. Lederne bliver derved
endnu bedre klædt på til processerne i MED og på arbejdspladsen.
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� Arbejdsmiljø temaer sættes på dagsordenen på ledermøder for at skabe løbende
erfaringsudveksling og ideudvikling på såvel identificering, håndtering og fore-
byggelse af stress og vold, som på styrkelse af trivsel, arbejdsglæde og sundhed.

� Ledernes egen trivsel og psykiske arbejdsmiljø bør systematisk evalueres og
udvikles gennem leder APV. �

Samarbejdet mellem leder, TR og SIR

Samspillet mellem den enkelte leder, tillidsrepræsentanten og sikkerheds-repræsen-
tanten har stor betydning for, hvordan der deles viden og information samt skabes
fælles handling i forhold til psykisk arbejdsmiljø og trivsel.

I projektet blev tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter stillet spørgsmå-
let: Hvis I fik tre ønsker opfyldt, hvad skulle der så være mere af for at leder, TR og
SIR kunne løfte arbejdsmiljøet i fællesskab?
Tilbagemeldingerne viste, at samspillet mellem leder, TR og SIR forudsætter både
tid og vilje, og at den tid og vilje i særlig grad skal bruges til:
– at dele viden og information med hinanden eller at få tilført viden i fællesskab
– at finde fælles fokus i arbejdsmiljøet
– at samle op på det, som man har igangsat

” Som ny sikkerhedsrepræsentant, synes jeg, det er spændende at være med
til Arbejspladsvurderingen f.eks. omkring fællesareal, sygefravær og helbredst-
jek. Min leder lærer mig op! Jeg skal snart på arbejdsmiljøkursus, men lige nu
føler jeg, at der er mange ting, som jeg skal vide. Jeg lader mig ikke stresse,
men skriver det op i en lille bog, og så spørger og snakker jeg med min
leder”. (Sikkerhedsrepræsentant)

Det gode samarbejde i sikkerhedsgruppen handler i særlig grad om at skabe fælles
fortolkning og sætte fælles kurs for arbejdet med psykisk arbejdsmiljø: Hvad forstår
vi ved godt psykisk arbejdsmiljø og trivsel? – Og hvilke handlinger igangsætter vi?

FOA anbefaler, at:
� Leder, tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant arbejder tæt sammen om
gensidig information

� Man skriftligt indgår aftaler om tid og afstemmer forventninger om, hvordan
leder, TR og SIR bruger hinandens viden og ressourcer.

� Der afsættes tid til opsøgende arbejde, samt mulighed for at tillidsvalgte kan
mødes med de ansatte.�
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Det halvårlige møde med sikkerhedsgrupperne

I begge projekt kommuner afholdes der lovpligtige møder, hvor sikkerhedsgrupper-
ne mødes for at få inspiration og viden om de aktuelle emner, der er fokus på i
arbejdsmiljøindsatsen. Temaerne har bl.a. været stresspolitik og metoder til at arbej-
de med stressindsatsen, erfaringer med arbejdet i forhold til sygefravær, psykisk
arbejdsmiljø og forandringsprocesser/ fusioner, arbejdsskader, arbejdsmiljø-indsat-
sen og arbejdsmiljøpolitik, elektronisk værktøj til styring af APV.

Det har vist sig, at sikkerhedsdagen(e) primært bruges til at kvalificerede oplægs-
holdere giver input på et emne, som deltagerne så debatterer eller blot tager med
hjem som inspiration.

Hvis sikkerhedsdagene virkelig skal være et møde, der bringer sikkerhedsgrupperne,
Hovedudvalget, Område MED og lokale MED- udvalg videre i arbejdsmiljøindsatsen,
så skal der langt større fokus på dialog gennem aktiv involvering af deltagerne,
erfaringsudveksling og deling af viden. Der kunne for eksempel afprøves gennem:
Præsentation af materialer m.v. der giver viden om de aktuelle emner, ”katalog”
over erfaringer fra sikkerhedsgrupperne, værktøjskasse med afprøvede procesmeto-
der og værktøjer, spørgetime til de erfarne sikkerhedsgrupper, workshops o.a.

FOA anbefaler at:
� Arbejdsmiljø/sikkerhedsdagen(e) gøres til et forum for ny viden, erfaringsudveks-
ling, dialog og aktivitetsudfoldelse, som bringer sikkerhedsgrupperne og MED
niveauerne videre i forhold til de udfordringer, som de skal håndtere i arbejdsmil-
jøet.

� Der altid bør være tid og relevante procesmetoder til aktiv involvering af deltager-
ne. Kun på den måde kan man lære sig noget, udvikle sig, flytte sig.

� MED- udvalg og sikkerhedsgrupper inddrages i forberedelsen og opsamling på
dagen. Det giver ejerskab og skærper fokus på, hvad der er brug for.

� Forberedelsen startes i god tid, og gerne gennem udsendelse af materiale og
nogle spørgsmål, der sætter den lokale dialog i gang om: hvad er vi lykkedes
med i vores arbejdsmiljøindsats? Vores bedste erfaringer, vi holder fast i og gerne
vil dele med andre? Hvad er svært, og hvor har vi brug for støtte? Hvilke arbejds-
miljøproblemer er mest aktuelle?

� Dagen gives højstatus for den fremtidige arbejdsmiljøindsats. Inviter politikerne
med til arbejdsmiljø/sikkerhedsdagen.

� Skriftlig evaluering benyttes på selve dagen, så der kan skabes læring, om hvad
der virkede, og hvad der kan udvikles på til næste halvårlige møde for sikkerheds-
grupperne. �
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Inspirationsmaterialer om arbejdsmiljø

I dette projekt har det vist sig, at materialer der uddeles, f.eks. i slutningen af et
Hovedudvalgsmøde, ikke får nogen nytte – og brugsværdi. Ligegyldigt om pjecerne
kommer fra Branchearbejdsmiljørådene, overenskomstens parter, de faglige organi-
sationer eller KL, så er det spild af penge, hvis materialerne ikke anvendes til det
fælles udgangspunkt – at kvalificere arbejdsmiljøindsatsen.

Bøger, pjecer, avisartikler, film m.v. kan være rigtig gode materialer til:
- at tilføre ny viden
- at lade sig inspirere med nye perspektiver på et dagsordenspunkt
- at igangsætte en debat
- at skærpe fokus om holdninger til emnet
- at udvikle ideer til handlinger og initiativer
- at afprøve procesmetoder

Men det forudsætter, at MED udvalget selv aktivt skaber proces på eget møde for at
fordøje, oversætte og rodfæste inputs til egen virkelighed og niveau i organisationen.

FOA anbefaler at:
� Inspirationsmateriale med viden og procesmetoder om arbejdsmiljø bruges aktivt,
og der sættes tid af, til at dykke ned i det i fællesskab og afprøve metoden i eget
regi. �

Arbejdsmiljø i det lokale MED – at involvere hele

arbejdspladsen

Erfaringerne fra projekt kommunerne viser, at godt psykisk arbejdsmiljø ikke klares i
et snuptag. Det kræver tid, ressourcer og vedvarende opmærksomhed, når ledelse
og medarbejdere i praksis understøtter og udvikler den gode arbejdsplads.

På et plejecenter var trivslen i top. Arbejdspladsen struttede af faglig stolthed
og ligeværdighed mellem alle faggrupper. Alle giver hele tiden plads til faglig
udvikling og faglige inputs. F.eks. skulle et team på studietur til London. Der
er plads til forskelligheden i forhold til, hvad de brænder for i henholdsvis det
ene og det andet team. Man får lov til at prøve sig af i forhold til at give det
bedste til de demente og andre ældre. Oplevelsen af at blive brugt til det,
som man selv synes er spændende og er klædt på til, giver både kvalitet i
arbejdet og godt psykisk arbejdsmiljø.
Det er frugten af mange års systematisk kompetenceudvikling af alle og en
udviklings – og dialogorienterede leder, der gør en forskel sammen med sine
medarbejdere.
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Når ansatte beskriver deres oplevelser af mistrivsel eller trivsel, så er det tydeligt, at
arbejdsmæssige rammer og arbejdets indhold er som forbundne kar. Mistrivsel, når
man oplever, at der slås skår i fagligheden eller man mister fodfæste i forhold til, hvor
arbejdspladsen er på vej hen. . Trivsel, når kerneydelsen styrkes, samtidig med at der
er fokus på alt det, som indgår i, hvordan man arbejder med sit arbejde: arbejdet for
godt samarbejde, udvikling af god ledelse, understøttelse af hinanden som gode kol-
legaer, træning i anerkendende kommunikation, kompetenceudvikling m.v.

I de kommende år vil mange kommuner og MED udvalg være optaget af trivsels-
målinger. Projektet viser, at det er vigtigt MED – udvalgene stiller skarpt på:
En trivselsmåling vil altid “farves” af det, der her og nu fylder eller opleves på
arbejdspladsen. Det vil sige et øjebliksbillede, som der må tages handling på her og
nu.
Besvarelserne vil også rumme det, der stikker dybere i arbejdsprocesserne, og som
der må arbejdes systematisk med: kulturen, krav og ressourcer, samarbejdsformer,
tonen, ledelsesform, fagligheden m.v. Her ligger der en udfordring i, at afdække
både det, som belaster og beriger arbejdet.
Den største udfordring er at komme fra kortlægning til handling på det, som
ønskes handling og udvikling på. Her må MED-udvalget undersøge hvilke proces-
metoder, der kan understøtte dialog og handling på arbejdspladsen i forhold til
både at gøre noget ved det, der skaber forhindringer i arbejdsprocessen og i for-
hold til det, der kan give udvikling i både faglighed og trivsel. Det afgørende er, at
arbejdspladsen og ikke kun MED tager ejerskabet gennem dialog og udvikling af
forslag til handlinger.

” Vi skal gøre vores kollegaer helt klart, hvad vi vil og kan bruge MED til. Når
vi oplever, at der ingen opbakning er og holdningen er: det må TR og SR tage
sig af, så skal vi udvikle på at sende” indflydelsesbølgen” videre. Vi skal invol-
vere alle og bruge f.eks. gruppemøderne, så alle bidrager med forslag til triv-
sel og udviklingen af den gode arbejdsplads.
Vi skal tale åbent om, hvordan vi oplever situationen og huske, at i enhver
situation er der en mulighed. Vi skal være ærlige overfor medarbejderne f.eks.
når MED- udvalget er frustreret over besparelser, byggeri, manglende
opbakning.
(Tillidsrepræsentant)

FOA anbefaler at:
� MED møderne gøres til ”arbejdende værksteder”, hvor procesmetoder skaber
involvering og fælles ”tænketank” på det aktuelle emne. Det giver energi og triv-
sel også på møderne og større kvalitet i forslag og beslutninger.

� MED hele tiden arbejder med at give svar på: Hvordan sender vi ”indflydelsesbøl-
gen” videre? Hvordan involverer vi hele arbejdspladsen?
Ellers bliver MED en isoleret ø.
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� MED skal gøres til ”VORES MED”, der kontinuerligt arbejder med udviklingen af
VORES arbejdsplads med trivsel – kvalitet og faglighed.

� MED har øje for og træner sig i at skelne mellem viden -holdninger og færdig-
heder, samt hvilke dialoger mødefora, evalueringer m.v. skal vi gøre brug af, for
at understøtte og leve op til vores forpligtigelser og gennem praksis understøtter
vores holdninger.

� MED både varmer op, gennemfører og samler op på trivselsmålinger ved aktivt at
involvere arbejdspladsen i hele processen, fortolkningerne af målingen og forslag
til handlinger. Det er vigtigt med fokus på både det, som skaber belastninger
(hvad vil vi væk fra) og det, som kan udvikle (hvad vil vi have mere af).

� Det kan være en fordel at anvende ekstern bistand/rådgivning (husk at afsætte
penge på budgettet til dette) �

Samspillet mellem FOA og MED systemet

FOA afdelingerne har lagt mange ressourcer i at opbygge faglige netværk enten 1)
blandt egne tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og med en fællestillids-
repræsentant som drivkraft eller 2) som tværfaglige netværk i form af f.eks. et
ældrenetværk i en kommune eller en kommunegruppe, som favner medarbejdersi-
den i Hovedudvalget og de respektive faglige organisationer. Det har vist sig som
en klar styrke, hvis disse netværk bruges til at koordinere samarbejdet mellem de
forskellige MED- niveauer, træner sig i at analysere og kunne beskrive konsekven-
ser, initiativer, forslag og tiltag medarbejderne ønsker at bringe ind i indflydelses –
og beslutningsprocesserne i MED.

Ligesom i MED, hvor ledelse og medarbejdere er dybt afhængige af, at kommuni-
kere om hinandens viden og oplevelser om arbejdsprocesserne for at kunne udvikle
fælles svar på de komplekse udfordringer, så må FOA afdelingen og de tillidsvalgte
berige hinanden, med den forskelligartet viden og perspektiver, de hver især har,
og udvikle ”svar” i fællesskab.
Afdelingens styrke vil være, at de repræsenterer viden og erfaringer på tværs af
kommuner og sektorer, mens tillidsfolk, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsre-
præsentanter repræsenterer erfaringer og viden om, hvordan arbejdsprocesser og
arbejdsmiljø opleves konkret på styrker og svagheder.

Kommunale nedskæringer, omstruktureringer, fusioner mellem flere arbejdspladser,
samtidig med spændende udviklingsprojekter er tendenser, som vi vil se forstørret i
de kommende år, – og som på godt og ondt viser, at faglighed og arbejdsmiljø er
som forbundne kar.

MED, medindflydelse og medbestemmelse, er en evigt varende proces, der hele
tiden kræver nytænkning og nye initiativer i forhold til de udfordringer virkelighe-
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den stiller. Det kræver kontinuerlig dialog både i MED systemet og i FOA, hvis med-
lemmerne skal støttes i de initiativer.

I en af projekt kommunerne spørger et plejecenter: Kan vi holde tværgående MED
– møder med det andet plejecenter, så man lærer hinanden at kende, også hinan-
dens faglighed, udvikler fælles vision, værdier, fælles mål, tanker om indretningen
m.m. Et andet plejecenter foreslår jobrotation, som ville kunne bibringe større
kendskab til hinanden plejecentre. Sådanne ideer og spørgsmål er udtryk for, at
omstillings – og forandringsprocesser kræver et overskridende tankesæt og tværgå-
ende initiativer.

”Vi skal tænke i, hvordan kan vi blive bedre til at vidensdele og bruge hinan-
dens ekspertiser her på kontoret, så vi når det fælles mål FOA har i forhold til
vores medlemmer, når de skal omrokeres og over i noget nyt. Ligesom i MED
kan nogle stadig godt tænke: Det er nogle bestemte personer, der arbejder
med arbejdsmiljø og må fremføre det. Vi andre tager os af budget og alt det
andet. At kunne se helheden, det har vi ikke været gode nok til. I sådanne
omstillingssituationer, hvor faglighed og arbejdsmiljø ikke kan adskilles, der
skal vi til at udvikle.” (Faglig sekretær med ansvar for MED og arbejdsmiljø)

FOA skal:
� tænke tværgående rum for dialog, indflydelse og medbestemmelse i de mange
omstruktureringer, der vil ske indenfor kommunerne i de kommende år. Rækker
det eksisterende MED ikke, så foreslå afholdelse af fælles møder mellem flere
MED udvalg, etablering af fælles arbejdsgrupper, fælles tænketank om proces,
kerneydelse og trivsel.

� FOA også eksperimenterer og træner sig selv i at nedsætte ”fælles tænketank” i
fagforeningen for at skabe helhedsperspektiver og forslag til forandrings- og
omstillingsprocesserne i kommunerne.

� FOA-møder, netværksmøder o.l. gøres til øverum for:1) refleksion over egen prak-
sis 2) træning i procesmetoder 3) ide udvikling 4) afprøvning af egne argumenter,
analyser og forslag.

� afstemmer forventninger mellem FOA og FTR. Hold årlige dialog samtaler med
anerkendende feedback og fælles ideudvikling. Snak om: Hvad er gået rigtig
godt og hvordan kan vi få mere af det? Hvor vil FTR gerne udvikle sig? Hvor vil
FOA udvikle sig i forhold til FTR – arbejdet? Sæt mål sammen og skab vidensde-
ling og netværk blandt FTRérne.
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� den kommuneansvarlige i FOA letter informationsmængden for medarbejderre-
præsentanter ved at ”oversætte” og formidle de vigtigste pointer fra rapporter,
byrådsreferater m.v., og stiller nogle spørgsmål og ideer op, som tillidsfolkene
skal tænke over/ arbejde videre med på arbejdspladserne og i MED systemet.
Gennem oplæring og støtte vil fællestillidsrepræsentanter også kunne varetage
denne vigtige informationsopgave.�
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