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Hovedspørgsmål
• Hvilke typiske udfordringer i det psyko-sociale arbejdsmiljø, kan der være ved 

”tilbagevenden” på arbejdspladsen i fbm. covid-19?

• Hvordan kan I som AMR og TR medvirke til at tackle udfordringerne? Hvilke 
tilgange og ”greb” kan være hjælpsomme?
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Lyt efter det 
brugbare/inspirerende
- og notér!



”Tilbagevenden” eller 
”ny normal”?

• Fysisk fremmøde vs. hjemmearbejde 
• Nye tiltag og måder at gøre tingene på 

(”vanebrud” og ”kulturbrud”)
• Synliggørelse af allerede eksisterende 

knaster/problemer (”fremkaldervæske”)
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Vi har det forskelligt
– Hvordan tackler vi forskellighederne?

”Jamen, covid-
19 er her jo 
stadig! Jeg er 
bekymret!””Pyha, nu er 

det overstået! 
Jeg er ikke 
bekymret!”

”Det er SÅ fedt, 
at arbejde 
hjemme!”

”Jeg er mega-
træt af 
hjemmearbejde!”
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Forskellige ønsker og forventninger 
”Hvad gør vi 
med det og 
det…?”

”Vi må tilbage 
til de gamle 
regler og 
arbejdsgange!”

”Ikke al den snak, 
lad os nu bare 
koncentrere os 
om arbejdet!”

”Vi må holde fast 
de nye regler og  
tiltag!”



Click to edit Master subtitle style

Når vores forskelligheder
kolliderer
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”Os-dem”- fortællinger

• Vi skaber afstand til andre og gør 
forskelle til et problem

• Vi tænker i skyld og skam
• Vi handler på måder, der påvirker 

samarbejde, opgaveløsning og 
trivsel negativt



Click to edit Master subtitle style

I er AMR/TR og
medarbejdere på
samme tid

- Hvordan har jeg selv det med det, 
der sker?

- Hvilke ønsker og forventninger har 
jeg selv til andre og arbejdspladsen?

- Og hvordan påvirker det mit fokus
og det, jeg gør som AMR/TR?
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Refleksions-pitstop

• Hvilke udfordringer kan jeg genkende fra min arbejdsplads? 
Og hvordan tackler - eller forsøger vi - at tackle dem?

• Hvordan har jeg det selv i den her ”tilbagevendings-tid”? 
Og hvordan påvirker det mit fokus og det, jeg gør som AMR/TR?
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3 ledetråde

1. Klare kriterier og gennemsigtige hensyn
2. Grib rettidigt ind og løs problemer i fællesskab
3. Prøv jer frem og evaluér løbende
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1. ledetråd: Klare kriterier 
og gennemsigtige hensyn

• Hvilke kriterier åbner vi op eller 
træffer vi beslutninger efter? 

• Hvad er baggrunden for tiltag og leveregler?

• Hvilke hensyn tager vi og hvorfor?

• Hvordan har vi brugt jeres input?

• Hvilken proces har der været omkring 
beslutningerne?
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Oplevet retfærdighed
Fair fordelinger

• Får vi, hvad vi fortjener?
• Fordeles goder, belønninger og 

opgaver på en retfærdig måde?

Fair processer

• Går det ordentligt til? 
• Bliver vi set og hørt? 
• Kan forkerte beslutninger omgøres?
• Påpeges fejl på en ordentlig måde?
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2. ledetråd: Grib rettidigt 
ind og løs problemer i 
fællesskab

• Hvad fylder lige nu i medarbejdergruppen? Lyt og 
spørg – til både godt og skidt!

• Hvad ”går under radaren”, selvom det måske er 
vigtigt at tage hånd om? 

• I hvilke fora og med hvem, drøfter vi bedst 
problemerne og finder løsninger? 



Click to edit Master subtitle style

Psykologisk
tryghed Et arbejdsmiljø, der så trygt, at 

folk tør løbe interpersonelle risici. 
At man føler, det er muligt at:

- Sige sin mening
- Tale om relevante ideer, tvivl, 
spørgsmål eller bekymringer
- Begå fejl

…uden frygt for hån, afvisning
eller negative konsekvenser

Amy Edmundson
Professor Harvard Business School
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Det er problemet, der er problemet –
ikke personen!
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3. ledetråd: Prøv jer frem 
og evaluér løbende

• Hvordan går det med de tiltag og leveregler, vi har 
besluttet? Hvad virker? Hvad kan vi forbedre?

• Hvordan virker vores måde at arbejde med 
problemer og tiltag? Får vi talt om det vigtige? 
Oplever medarbejderne indflydelse og involvering?

Der er ingen facitliste!
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Erfaringsudveksling

• Hvordan arbejder vi med ”tilbagevenden” i fbm. corona på min arbejdsplads? 
Hvilke ”ledetråde” arbejder vi efter? Hvilke samarbejds- og mødefora bruger vi? 

• Hvordan virker det, vi gør? Hvilke gode / dårlige erfaringer har vi? 
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Talk & Walk: 
Inspiration og ideer

• Hvad fra oplægget, synes jeg, især er 
inspirerende/brugbart?

• Hvad rammer det ind i, jeg som AMR/TR 
synes, er vigtigt?

• Ideer: En lille konkret ting, jeg vil gøre i 
den kommende tid? 



– Tak for i dag
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