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Det er blevet tid at måle, hvordan det står til 
med trivsel og sundhed hos medarbejderne 
på Bispebjerg Hospital. Undersøgelsen gen-
nemføres for tredje gang i februar/marts 

2009. Alle medarbejdere ansat før 1. dec. 
2008 bliver bedt om at udfylde et spørge-
skema – enten på papir eller elektronisk med 
spørgsmål om bl.a. trivsel og tilfredshed, leve-

vaner og helbred. Parallelt med spørgeskema-
undersøgelsen foregår en række fokusgrup-
peinterview med medarbejdere og ledere om 
trivsel i begyndelsen af marts måned. 

Det er nu tredje gang 

at Bispebjerg Hospital 

skal måle på trivslen og 

spørger man forsker og 

overlæge Ole Steen Mortensen fra Arbejds- og 

Miljømedicinsk Klinik tyder de seneste års udvik-

ling på, at det er blevet til andet end ord.

- Her på  Bispebjerg Hospital bliver der virkeligt 

gjort noget ved trivslen, det bliver ikke bare til en 

temperaturmåling, men det bliver gjort ordent-

ligt og fulgt op med nye prioriterede tiltag, 

siger Ole Steen Mortensen, som også mener at 

Bispebjerg Hospital er rykket en klasse op.

Ole Steen Mortensen indgår i hospitalets styre-

gruppe, som udover at skulle sørge for at selve 

undersøgelsen bliver gennemført korrekt, også er 

ansvarlig for at resultaterne bliver kommunike-

ret ud til afdelingernes ledelser og MEDudvalg.

- Alle afdelinger kan forvente feedback, og de skal 

kunne se sig selv i forhold til andre afdelinger på 

hospitalet inden for centrale trivselsparametre, 

for resultaterne skal kunne bruges til noget frem-

adrettet, siger Ole Steen Mortensen.

Bispebjerg Hospital er rykket en klasse op
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dialog med medarbejdere, afdelingsledelser og 

MED-udvalg. 

Vicedirektør Steen Werner Hansen siger: 

- Fremover kan vi blive mere målrettede i vores 

indsatser. I starten var de lette områder, vi kunne 

gå i gang med, fx frugtordning og fitness. Nu er 

der flere af de svære indsatser tilbage, hvor vi 

endnu ikke er i mål, selvom vi har arbejdet med 

det længe, f.eks. kommunikation og ledelse.

Trivslen skal måles igen
Det er blevet tid at måle, hvordan det står til med 

trivsel og sundhed hos medarbejderne på Bispebjerg 

Hospital. Undersøgelsen gennemføres for tredje 

gang i februar/marts 2009. Alle medarbejdere ansat 

før 1. dec. 2008 bliver bedt om at udfylde et spør-

geskema – enten på papir eller elektronisk med 

spørgsmål om bl.a. trivsel og tilfredshed, levevaner 

og helbred. Parallelt med spørgeskemaundersøgel-

sen foregår en række fokusgruppeinterview med 

medarbejdere og ledere om trivsel.

Direktionen på Bispebjerg Hospital er ikke i tvivl 

om, at det lange, seje træk med at skabe bedre 

trivsel og arbejdsglæde for medarbejderne skal 

fortsætte. Og at der er mere brug for det end 

nogensinde. 

- Manglen på arbejdskraft bliver større og større. 

Vi er i direkte konkurrence med både offentlige 

og private hospitaler – så man kan sige, at dem, 

der kan give medarbejderne de bedste rammer, 

vinder, siger hospitalsdirektør Søren Rohde. 

Vicedirektør Janne Elsborg tilføjer: 

- Vi kan ikke slå de private på lønområdet, men 

vi har gode kort på hånden alligevel, for vi er 

klart mere attraktive, når man kigger på faglig-

hed og udviklingsmuligheder. 

Direktørerne understreger, at visionen for triv-

selsprojektet er den samme, som da det startede 

i 2003: Medarbejdernes trivsel og engagement 

er nøglen til hospitalets succes. Resultaterne fra 

undersøgelsen vil blive brugt som afsæt til nye 

indsatser for at forbedre trivslen i en løbende 

Svarene på hospitalsniveau præsenteres i en rap-

port med tabeller og grafer og der udsendes afde-

lingsspecifikke rapporter. Afdelingsledelserne 

vil kunne få nogle resultater for deres afdeling, 

hvor de kan se, hvordan de ligger i forhold til 

hele hospitalet – f.eks. i form af en trivselsprofil 

om medarbejdernes oplevelse af  arbejdskrav og 

indflydelse, støtte, den generelle ledelseskvalitet 

og kommunikationen i afdelingen. Der kan des-

uden trækkes resultater ud på afsnitsniveau til 

opfølgning på APV i sikkerhedsgrupperne.

Lederportal
Lederportalen  er det sidste skud på stammen af nye 
tilbud, der kan understøtte lederne på Bispebjerg 
Hospital. Her kan enhver leder få et godt overblik 
over retningslinjer, udviklingsmuligheder, værktøjer 
og viden, der kan være med til at understøtte ledel-
sesarbejdet. Tjek selv på BBH-intranet under menuen 
Personale.  

Bedre kommunikation = bedre arbejdsmiljø
”Vi har opdaget, at det betyder noget for trivslen, hvor-
dan vi taler sammen. Vi har alle sammen behov for 
ordentlig feedback og have nogen at tale med om det, 
der er svært”. Sådan sagde overlæge Janne Hammer fra 
Afdeling K til Særtryk 2* 2007 om "Nye Initiativer for 
trivslen", efter at have deltaget i et udviklingsforløb 
for alle overlægerne i afdelingen. 

Ledelsesværktøjer
I forbindelse med trivselsundersøgelsen i 2006 efter-
spurgte flere ledere konkrete værktøjer, som kunne 
understøtte deres ledelsesopgaver i hverdagen som 
fx  ”Få bedre møder”, ”Giv feedback”, ”Planlæg din 
kommunikation” mm. Derfor udviklede Bispebjerg 
Hospital, i samarbejde med Nordisk Kommunikation, 
en værktøjskasse med tolv kommunikationsværktøjer. 
I 2007 blev der holdt en række gå-hjem-møder om 
værktøjerne, hvor de blev præsenteret og diskuteret. 
Værktøjerne finder du på lederportalen

Vi skal give medarbejderne 
de bedste rammer
Trivsel og udvikling er trumf i 
konkurrencen med de private hospitaler

Trivselundersøgelse for tredje gang
I 2003 og 2006 gennemførte 

Bispebjerg Hospital sine første 

undersøgelser om medarbejdernes 

trivsel og tilfredshed. Nu gentages 

undersøgelsen igen for at følge 

op på de tiltag der er gennemført. 

Spørgeskemaet sendes første gang 

ud på mail den 30. januar. Alle svar-

personer er garanteret anonymitet, 

da svarene bliver behandlet fortroligt 

af UNI-C. I år anvendes tjenestenum-

mer i stedet for et løbenummer. Det 

ændrer ikke på sikkerhed og anony-

mitet. Kun resultater, der kan anony-

miseres, bliver offentliggjort. 

 Fra ve. Steen Werner Hansen, Janne Elsborg og Søren Rohde. 

"Nu er der flere af de svære 
indsatser tilbage, hvor vi endnu 
ikke er i mål, selvom vi har 
arbejdet med det længe, f.eks. 
kommunikation og ledelse"

Arbejdet med trivsel og udvikling 
har ført til flotte resultater 

Resultaterne ved sidste 
trivselundersøgelse i 2006: 
■ Fremgang på 5-10 %-point på 

alle trivselsparametre. 

■ Mindre mobning, flere gennem-

fører MUS og kvaliteten af 

samtalerne er forbedret.

■ Bedre ledelse og bedre 

kommunikation. 

■ Sygefraværet faldt – 20 medar-

bejdere mere på arbejde hver dag 

- svarer til en årlig gevinst på godt 

5,8 mio. pr. år!

Af Anne Tortzen, journalist  
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Et mere reelt billede af arbejdsmiljøet 

Faglig udvikling er nøglen

Vi skal tage 
trivslen alvorligt 

En vigtig indsats mod mobning

Sygeplejerske Lene Ovesen, 

som er sikkerhedsrepræsen-

tant og medlem af Virksomheds MED-udvalget, 

glæder sig over, at trivselsundersøgelsen denne 

gang også rummer en række spørgsmål om det 

fysiske arbejdsmiljø: 

- Indtil nu har afdelingerne lavet deres arbejds-

pladsvurdering på forskellige måder – nogle på  

personalemøder, andre ved hjælp af spørgeske-

maer. Når det er ens for alle, kan vi bedre bruge 

det i sikkerhedsgrupperne. Det giver et mere reelt 

billede af, hvilke arbejdsmiljøproblemer vi har, 

siger hun. 

Lene Ovesen ser det som en fordel, at alle med-

arbejdere skal svare på spørgsmål både om det 

fysiske og det psykiske arbejdsmiljø – det giver 

et bredere billede end de lokale APV’er, hvor det 

ikke altid er muligt at få alle medarbejdergrup-

per til at svare. Hun understreger, at undersø-

gelsen er anonym og at enkeltpersoner ikke vil 

kunne genkendes.

Jørn Nørby Thomasen, 

fællestillidsmand for syge-

plejersker og radiografer, understreger, at mulig-

heden for faglig udvikling er en vigtig nøgle til 

trivsel. Han peger på, at enkelte afdelinger på 

hospitalet er inde i en negativ spiral, hvor de har 

vanskeligt ved at fastholde medarbejderne – og 

hvor der derfor ikke er rum til faglig udvikling.  

- Her burde ledelsen være mere opsøgende og 

træde mere i karakter – simpelthen for at sørge 

for, at medarbejderne ikke slider sig selv op, 

siger han. 

Fællestillidsmanden efterlyser initiativer cen-

tralt fra til at hjælpe og rådgive de afdelinger, der 

kommer ind i en negativ spiral: 

- Også ledere kan have behov for hjælp til at 

prioritere og organisere arbejdet, når vilkårene 

er svære. Det er ikke altid, ledelsen kan løse det 

alene. Og det er rigtigt, at det koster penge og 

produktion at udvikle folk på kort sigt, men på 

langt sigt betaler det sig, siger han.  

Ole Dandanell har været 

med siden starten af triv-

selsprojektet. Han frem-

hæver især fitnesscentret, frugtordningen og 

rygepolitikken som indsatser, der har gjort en 

forskel for medarbejderne. Ligesom indsatsen 

mod mobning er vigtig: 

- Der er jo blevet ansat en arbejdsmiljøkonsulent, 

som vi kan trække på, og det er et godt og vigtigt 

tiltag. Hun har en fantastisk god rolle og er god 

til at komme ind til benet og løse op for konflik-

terne, understreger fællestillidsmanden. 

Ole Dandanell ser rekruttering og fastholdelse 

af medarbejdere som den største udfordring for 

trivslen de næste år.  Han efterlyser bedre mulig-

heder for lønstigninger og for at belønne særlige 

indsatser hos medarbejderne. For eksempel i 

form af en bufferpulje. 

I en tid, hvor arbejdspresset er stort og 

der er mange krav udefra om dokumenta-

tion og registrering er det helt afgørende, 

at ledelsen tager medarbejdernes trivsel 

alvorligt, mener ledende oversygeplejer-

ske Mette Lund Jacobsen, Afd. D. 

- Det, jeg hører mest både fra sygeplejer-

sker, læger og lægesekretærer, er frustra-

tionen over at skulle bruge så meget tid på 

noget, der ikke har direkte med det klini-

ske arbejde at gøre. Her er det enormt vig-

tigt for personalet, at de oplever ledelsen 

og direktionen tager deres trivsel alvorligt, 

siger hun. 

Og det er præcis det, der er styrken på 

Bispebjerg Hospital: 

- Der en god og åben dialog mellem 

ledelse og medarbejdere på alle niveauer. 

Medarbejderne mærker, at der ikke er 

noget, som er forbudt at spørge om. Og 

vores vej til direktionen er kort – vi har en 

fri og åben dialog. Det har stor betydning 

for trivslen i det daglige, understreger 

oversygeplejersken. 

Forebyggelse af mobning har stået øverst på programmet siden 
hospitalets første trivselsundersøgelse i 2003. Ved sidste undersøgelse 
i 2006 var antallet af medarbejdere der havde været udsat 
for mobning faldet betydelig med ca. 1/3.

Lene Ovesen
Sygeplejerske, 
sikkerhedsrepræsentant

Ole Dandanell
Portør

Mette Lund Jacobsen
Ledende 
oversygeplejerske

Jørn Nørby Thomasen
Fællestillidsrepræsentant 
for sygeplejersker 

"Helt afgørende, at ledelsen tager 
medarbejdernes trivsel alvorligt"medarbejdernes trivsel alvorligt"medarbejdernes trivsel alvorligt"medarbejdernes trivsel alvorligt"medarbejdernes trivsel alvorligt"medarbejdernes trivsel alvorligt"medarbejdernes trivsel alvorligt"

Bispebjerg Hospital er fuld af kreative medarbejdere. Vi tør tænke nyt. Et inspirations-
katalog samlede over 30 bidrag fra hospitalets mange afdelinger i sommerrens konkurrence. 

Afdeling M og Køkkenet vandt hver 20.000 kr. for de bedste initiativer. 
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Fitnesscentret er et tilløbsstykke

"Hus-fys’en" har travlt

Træningen giver mig 
en bedre livskvalitet 

Når man spørger medarbejderne på Bispebjerg 

Hospital, hvordan de mærker indsatsen for bedre 

trivsel, er fitnesscentret noget af det første, de 

nævner. Centret er ganske enkelt blevet et tilløbs-

stykke blandt medarbejderne. 

Ifølge Lars Gerhard Hansen, formand for 

Idrætsforeningen er det alle personalegrupper, 

der bruger fitnesscentret – og både yngre og 

ældre medarbejdere slider ved maskinerne. I dag 

har BBHs Idrætsforening 1100 medlemmer og ca. 

1000 af dem er brugere af fitnesscentret. 

Centret åbnede den 31. januar 2005, og søgnin-

gen voksede så hurtigt, at der var brug for en 

udvidelse, som var klar i slutningen af 2006. 

Behovet for en "hus-fys" på Bispebjerg Hospital 

har vist sig at være stort. Siden Michael Skriver 

for 1½ år siden startede som medarbejdernes 

egen fysioterapeut, har han behandlet ca. 500 

medarbejdere med hold i lænden, dårlige knæ 

og andre dårligdomme.   

Medarbejdere fra alle personalegrupper benytter 

sig af tilbuddet. Sygeplejersker og social og sund-

hedsassistenter er i overtal, men det er de jo også 

på arbejdspladsen, fortæller Michael Skriver. 

Den medarbejdergruppe, fysioterapeuten ser 

mindst til, er rengøringspersonalet. Derfor over-

vejer han at lave en særlig opsøgende indsats 

overfor disse medarbejdere. 

Giver tryghed
Hvilken forskel gør det så, at medarbejderne har 

nem adgang til gratis fysioterapi? Ja, det skulle jo 

gerne kunne ses på sygefraværet, men det er ikke 

ligetil at måle. 

Til gengæld har "hus-fys’en" en klar fornemmelse 

af, hvad tilbuddet betyder for medarbejderne: 

- Medarbejderne er glade for, at de ikke behøver 

forlade deres afdeling så lang tid for at komme 

til behandling – eller lade sig sygemelde. Og så 

tror jeg, at det har betydning for medarbejderne, 

at de ved, der er et sted, hvor de kan henvende 

sig, siger fysioterapeuten. 

Ud over individuel behandling, som ofte handler 

om træning af bestemte muskelgrupper, tilbyder 

fysioterapeuten også forskellige former for hold-

træning. Blandt andet kører han sammen med 

hospitalets diætist et hold for medarbejdere, der 

gerne vil ændre på deres kost og motionsvaner. 

Desuden har han planer om en tværfaglig ind-

sats overfor langtidssygemeldte medarbejdere, 

som skal ske i samarbejde med en psykolog. 

For et års tid siden tog Herbert Wakefield, 63 

år og indkøber på Bispebjerg Hospital i over 25 

år, imod et godt tilbud fra arbejdspladsen. Det 

handlede om 12 ugers træning og kostvejled-

ning. Og da han først kom i gang, blev han så 

bidt af at træne, at han næsten ikke kunne holde 

op igen. 

Herbert Wakefield fik lagt et program på ca. en 

time, som han trænede efter. Og efterhånden 

blev han så glad for træningen, at han besøgte 

fitnesscentret hver dag – også i weekenden. 

- Fitnesscentret har nogle fantastiske faciliteter 

og dygtige instruktører. Og så er der en dejlig 

stemning – det er rart at møde kolleger og lige få 

sig en lille sludder, fortæller indkøberen, der ser 

det som en stor fordel, at centret ligger i tilknyt-

ning til arbejdspladsen. 

Den intensive træning blev dog for meget i 

længden. Herbert Wakefield begyndte at få ondt 

i ryggen og fandt en bedre balance med træning 

2-3 gange om ugen. 

Selvom han ikke har tabt sig nævneværdigt og 

det heller ikke har været målet, oplever han en 

bedre livskvalitet, efter at han er begyndt at 

træne: 

- Jeg er kommet i væsentligt bedre form. Jeg 

puster og stønner ikke så meget op af trappen, 

som jeg plejede. Og så oplever jeg et fantastisk 

velvære ovenpå træningen, fortæller Herbert 

Wakefield. 

Også kostvejledningen har flyttet på hans vaner. 

Nu spiser både Herbert og familien sundere og 

mere fedtfattig mad. Og der er skåret kraftigt 

ned på kagerne. 

Det mest synlige og succesrige resultat af trivselsindsatsen  
på Bispebjerg Hospital de sidste seks år er fitnesscentret

Medarbejdere med dårlige rygge, knæ  
og skuldre benytter fysioterapeuten flittigt

God stemning og fysisk velvære trækker  
Herbert Wakefield til fitnessmaskinerne

Næsten altid åbent
■ Det koster 100 kr. om måneden 

at benytte fitnesscentret

■ Centeret holder åbent alle dage 

hele året mellem kl. 05.00-01.00. 

Bemandet med instruktører. 

■ Centeret råder over et stort 

udvalg af kredsløbsmaskiner og 

styrketræningsmaskiner. Der er 

en separat afdeling med hånd-

vægte og vægtstænger.

■ Via internettet kan man tilmelde 

sig holdtræning i bl.a. spinning, 

kickboksning, pilates, effekt, kom i 

form, step aerobic og bodytoning.

Særlig støtte til gravide 
Gravide medarbejdere på Bispebjerg Hospital har mange 
sygedage, og en stor gruppe får diagnosen "bækkenløs-
ning" af deres egen læge. Men sådan behøver det ikke 
være. Michael Skriver har planer om tidlig støtte til gravide 
medarbejdere med tilbud om træning og ergonomisk råd-
givning, som skal give de gravide medarbejdere mulighed 
for at blive længere på arbejdet, uden at det går ud over 
helbredet. Indsatsen starter i andet halvår af 2009.

Michael Skriver har behandlet ca. 500 medarbejdere


