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Driftsafdelingens gode og udviklende arbejdsliv 

Efter uddannelsesdagene har 
der været afholdt opfølgnings-
møder i afdelingerne i Driftsaf-
delingen.  
   På møderne fokuseres på, 
hvordan den enkelte afdeling 
kan arbejde videre med de op-
gaver medarbejdere og ledel-
se har fået formuleret— blandt 

andet gennem dialogcaféerne 
og projektet i øvrigt.  
 
Lokalplaner 
Når LMU har besluttet linjerne, 
er det tid for afdelingens pro-
cesagent at trække i arbejds-
tøjet igen.  
 

I Driftsafdelingen er det Micha-
el Jensen, som er proces-
agent.  
   Han vil sammen med  kon-
sulent John Hermansen og ud-
viklingschef Mina Harding Iran-
zad lægge planer for, hvordan 
afdelingen kommer videre med 
arbejdet for afdelingens gode 
og udviklende arbejdsliv. 
   I Driftsafdelingen ønsker 
man som i de andre afdelinger 
at arbejde med at forbedre dia-
logen og kommunikationen på 
forskellig vis.  
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Eigil Baden indledte den første 
uddannelsesdag med at for-
tælle, det var første gang, så 
mange medarbejdere fra afde-
lingen er samlet på en gang.  
Driftafdelingen er jo netop ken-
detegnet ved de mange ufor-
udsigelige opgaver. Ironisk 
nok ringede vagttelefonen kun 
en times tid inde i temadagen, 
og det viste sig, at nettet var 
gået ned imellem afdelingerne. 
En driftopgave, som måtte lø-
ses med det samme. Michael 
Jensen tabte lodtrækningen, 
og tog af sted for at rette fej-
len. 
 
Tillid, Rummelig og Ejerskab 
Centerleder Thomas Pazyj 
kaldte Servicecentret en sam-
menbragt familie. Et billede 
som Eigil Baden byggede vi-
dere på, da han talte om sam-
menlægningen af afdelinger, 
som tidligere hørte til forskelli-
ge sygehuse og deres kultur-
forskelle.  
   Nu er udfordringen for afde-
lingen, at skabe én afdeling, 
hvor alle føler et fællesskab. 
   Eigil Baden fortalte om, de 
værdier, LMU er blevet enige 
om, skal være gældende for 
Driftsafdelingen: Tillid, Rum-
melighed og Ejerskab.  

TRE værdier som skal omsæt-
tes til en fælles holdning og 
forståelse hos alle medarbej-
dere. 
 
Ord forstår vi forskelligt 
Ejerskab som værdi skabte en 
del debat i salen. Der var flere 
medarbejdere som opfattede 
”ejerskab” som et fremmedord 
– ikke et ord, som de lige 
umiddelbart kunne komme 
overens med, som en værdi i 
deres arbejdsdag. 
   ”Ejerskab er i modsætning til 
fællesskab – det er mit og ikke 
dit,” opfattede en medarbejder 
ordet.  
   Efter mange indlæg og me-
gen dialog kom flere bud på en 
fælles forståelse: forpligtet, 
pligtopfyldende, at påtage sig 
ansvaret for opgaven. 
 
Øremærkede penge  
Trods adskillige sparerunder 
kan ingen skære i de syv milli-
oner kr. som Servicecentret 
har fået bevilliget af Forebyg-
gelsesfonden til projektet ”Det 
gode og udviklende arbejds-
liv”.  
   Derfor vil der også i 2009 
være ekstra penge på budget-
tet til at fuldføre den udvik-
lingsproces, som er startet i 

Driftsafdelingen og de øvrige 
afdelinger i Servicecentret. 
   Mina Harding Iranzad, udvik-
lingschef, fortalte om rammer-
ne for projektet, som startede i 
foråret med forskellige over-
ordnede drøftelser i LMU og 
ledergruppen.  
   Henover sommeren valgte 
hver afdeling deres proces-
agenter, som skal være lokale 
forandringsagenter og medvir-
ke til, at de enkelte afdelinger 
holdes i gang og inspireres af 
hinanden. 
 
Målet er arbejdsglæde 
Målet for projektet er at skabe 
arbejdsglæde, sikre at medar-
bejderne tager ejerskab for ar-
bejdsopgaver og udvikling 

samt forebygge fysisk og psy-
kisk nedslidning og nedbringe 
sygefravær.  
   Hvilke metoder, der skal i 
brug for at nå målet, er medar-
bejderne med til at pege på 
gennem de dialog-cafeer som 
alle afdelinger har været igen-
nem. Et af de forslag som er 
gennemgående i de forskellige 
cafeer er ønsket om, at medar-
bejderne udvikler deres så-
kaldte ”individuelle kapital” 
gennem uddannelse og kom-
petenceudvikling, at arbejds-
pladsen udvikler rummelighed 
og skaber plads til mangfoldig-
hed. Samtidig peger caféerne 
på, at medarbejderne efter-
spørger fortsat dialog og invol-
vering i udviklingen af det go-

de og udviklende arbejdsliv. 
 
Tallene på bundlinjen  
Udviklingsprojektet bygger på, 
at ledelsen i Servicecentret ser 
det gode og udviklende ar-
bejdsliv er den bedste basis 
for medarbejdernes trivsel på  
arbejdspladsen på trods af for 
eksempel nedskæringer og 
andre politiske omvæltninger. 
Grundlæggende er holdningen 
i projektet at udvikling og per-
sonlig vækst hos den enkelte 
medarbejder også skaber vær-
di for arbejdspladsen. Allerede 
nu er sygefraværet for eksem-
pel faldet fra 4,5 til 2 procent i 
midtVask – hvor man har ar-
bejdet målrettet med at ned-
bringe korttidssygefraværet. 

På to gråtunge decemberdage mødtes først den ene 
og så den anden halvdel af medarbejderne i Drifts-
afdelingen til hver sin uddannelsesdag. Dagene sat-
te fokus på visioner, ønsker og forslag til, hvordan 
medarbejdere og ledelse kan øge trivslen og ar-
bejdsglæden i hverdagen. 

Nye handleplaner 

Hvordan udvikler vi fortsat en 
god ledelse i Driftsafdelingen? 
1. Se muligheder og have visio-

ner – udvikle afdelingen 
2. Godt overblik 
3. Relevant information (i den 

takt personalet har brug for) 
4. Ledelse tager ansvar og er 

handlekraftig 
 
Hvordan styrker vi information 
og kommunikation i driftsafde-
lingen? 
1. Sikre at relevant og nødvendig 

information findes 
2. Afdelings-/Kaffemøder (i hvert 

afsnit) 
3. Respektfuld kommunikation – 

gælder både internt og eks-
ternt (kolleger og kunder) 

4. En opdateret hjemmeside for 

Servicecentret/
Driftsafdelingen 

 
Hvordan udvikler vi fortsat ar-
bejdsglæden i Driftsafdelingen? 
1. Efteruddannelse – uddannelse 

– kurser 
2. Respekt og påskønnelse 
3. Samarbejde – hjælpe hinanden 
 
Hvordan hindrer vi nedslidning 
og udvikler den sunde arbejds-
plads? 
1. Gode psykiske rammer 

(kommunikation og ingen 
mobning) 

2. Gode fysiske rammer 
(hjælpemidler mv) 

3. Afveksling i arbejdsdag/-
opgaver 

Tilbagemelding fra dialogcafé (førstedagen): 

Medarbejdere og ledelse i Driftsafdelingen skiftevis lyttede og gik i dialog med hinanden om forslag og 
ønsker til fremtidens gode og udviklende arbejdsliv, som skal give den enkelte endnu mere arbejdsglæde 

G O D T     N Y T Å R !  
Velkommen til endnu et spændende år med det gode og udviklende arbejdsliv. 

LMU bearbejder tilbagemeldingerne fra de forskel-
lige uddannelsesdagene og nye udviklingsplaner 
sættes i værk på de enkelte afdelinger 


