
















Fase 3: 

Planlægning af handlinger/indsatser 
I skal i denne fase formulere det kommende års handlinger/indsatser, i forhold til arbejdsmiljø- og 

sygefraværsarbejdet - eller det nærværsfremmende arbejde. 

Først skal følgende refleksionsspørgsmål drøftes4
: 

Efter denne refleksion skal I nu, blive konkrete ift. hvornår de tidligere formulerede handlinger/

indsatser under Fase 2: Opsummering/prioritering skal foregå. 

Når skemaet udfyldes er det vigtigt, at I er konkrete og specifikke, således de angivne handlinger/ 

indsatser rent faktisk lader sig udføre. 

En huskeregel kan være, at handlingen skal være noget, som en udefrakommende skal kunne se, 

mærke eller høre. Bliv konkrete på, hvilke synlige "tegn", der er på at I har nået målet. 

I skal udfylde, hvem der er ansvarlig og i hvilket kvartal handlingen/indsatsen er effektueret. Vær op

mærksom på, at I i Fase 4: Langsigtet strategi får mulighed for langsigtet planlægning/strategi, hvor

for alle indsatser ikke nødvendigvis skal prioriteres eller lader sig effekturere i det kommende års 

a rbejdsm i ljøa rbejde. 

Eksempel 

1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 

Ansvarli : Ans arli : Ans artig: 

Ansvarlig: Ansvarlig: Ansvarlig: 

Ansvarlig: Ansvarlig: Ansvarlig: 

Ansvarlig: Ansvarlig: Ansvarlig: 

Ansvarlig: Ansvarlig: Ansvarlig: 

Ansvarlig: Ansvarlig: Ansvarlig: 

4. Hvis screeningen inddrages som en del af arbejdsmiljødrøftelsen, skal spørgsmålet besvares for at leve op til

arbejdstilsynets krav til arbejdsmiljødrøftelsen og krav om dokumentation.
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Fase 4: Langsigtet strategi 
Under denne fase fokuseres på fremtidige mål 2-3 år ude i fremtiden. Dette er for at sikre jeres 

kontinuerlige fokus på det nærværsfremmende arbejde, og at I bruger jeres ressourcer velovervejet 

og optimalt. Det er her, I som samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg får mulighed for langsigtet og 

strategisk planlægning. 

I skal udfylde årstallene i skemaet til udfyldelse jf. nedenstående. Dette er mere specifikt 

indeværende år (kalenderår) og de kommende 3 år, se nedenstående eksempel: 

Eksempel 

Årsta 

Ledelse 

Ejerskab & Kultur 
Indsigt & Afsæt 
Kompentencer 

Eksempel 

rende år Langtidsfravær Korttidsfravær Langtidsfrisk Trivsel 
�9 dage dage frekvens% barometer 

a al 

Leder medbringer tallene for seneste års sygefravær, nærvær (langtidsfrisk) og trivselsbarometer 

- samt evt. benchmark til hovedområde eller AAU.

Inden I foretager fremskrivning, bør I være opmærksom på, at nogle enheder på AAU sygefraværs

mæssigt ligger så lavt, at det ikke vil være hensigtsmæssigt, at have en målsætning gående på et 

fald i sygefraværet. Snarere kan omdrejningspunktet for jeres målsætning blive fastholdelse af nu

værende niveau ved iværksættelse af nærværs- og trivselsfremmende indsatser. 

En italesættelse og afdækning af, det der virker, kan have gode effekter på en enheds fraværs- og 

nærværskultur samt arbejdsmiljø. 

Sygefraværs-, nærværs- og trivselsmåltal vil ikke være målet i sig selv. Måltalene skal alene agere 

pejlemærke for jeres kvalitative indsatser og muliggøre kontinuerlig opfølgning på, om de indsatser, I 

iværksætter, virker efter hensigten. 
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