
Vi kan altid lære nyt 

”Det har været en forunderlig 
rejse,” siger Lone Johannsen. 
”Det har været berigende at få 
kendskab til de andre afdelin-
ger i Serviceafdelingen. Et 
kendskab som på mange må-
der kan bidrage på vores egen 
arbejdsplads. Jeg har fået et 
personligt kendskab til de an-

dre, og jeg følger med i, hvad 
de går og laver. På den måde 
kan vi lære af hinanden og jeg 
kan være med til at bringe for-
ståelse og viden om de andre 
afdelinger til køkkenet.  
   I starten vidste hun ikke, 
hvad rollen som agent gik ud 
på. Det kunne ingen rigtig sva-

re på. Funktionen viste sig, 
som alt andet i projektet, at 
være forskellig fra afdeling til 
afdeling, og det har været no-
get af det, som procesagenter-
ne har været med til at udvikle.  
   Der har været mange udfor-
dringer og åbne spørgsmål un-
dervejs i projektet, ligesom der 
har været mange bolde i luf-
ten.  
   Som procesagent føler Lone, 
at hun har fået en uddannelse 
og nye kompetencer, som hun 
kan bruge både i sit arbejdsliv 
og personligt.  
   ”Projektet har ændret mit ar-
bejdsliv, og min arbejdsglæde 
er kommet tilbage,” siger Lo-
ne, der har oplevet samarbej-
det med de øvrige proces-
agenter som noget af det mest 
givende. ”Vi har været flere 
sammen om det, når vi har 
været på herrens mark – og 
det har vi været mange gange. 
Så har vi hjulpet hinanden.” 

Serviceavisen 
                                                                         Nr.12,  marts 2010 

Serviceavisen 
er en del af  projektet: Det gode og udviklende arbejdsliv og en intern 
vægavis i Servicecenteret på Århus Universitetshospital 
 
Ansvarshavende redaktør:   
Mina Harding Iranzad, Udviklingschef  i Servicecentret 
Journalist:  Iben Baadsgaard Al-Khalil 
Foto: Mina Harding Iranzad  

En stor del af medarbejderne i 
Driftsafdelingen har været an-
sat i mange år. Derfor har de 
været gennem mange forskel-
lige udviklingstiltag, men den-
ne gang er Hugo Thinggaard 
positivt overrasket. For ham 
ser det ud til, at der er større 

parathed hos ledelsen til at føl-
ge initiativerne op i Det gode 
og udviklende arbejdsliv, og 
der er en bedre timing. For ek-
sempel bliver sundhedstjekke-
ne flugt op af tilbud om ryge-
stopkurser.  
   ”Vi har gode grunde til at 

være skeptiske overfor nye til-
tag. De er ofte udtryk for nye 
strømninger eller at nye an-
sættelser i ledelsen betyder 
endnu et forsøg på at tegne en 
ny profil. Den her gang ser det 
ud til at udviklingen er mere 
stabil,” siger han.  

Synspunkter og kant 
Især synes han tre temaafte-
ner om mission, vision og 
struktur samt madlavningen på 
Svineriet er værd at fremhæ-
ve. Det var to fantastiske ople-
velser og har været med til at 
ryste folk sammen efter stor 
udskiftning i afdelingen.  
   ”Vi fik klaret nogle synspunk-
ter og skåret nogle kanter af, 
som vi ikke ville have gjort i 
hverdagen,” siger han.  
   I det hele taget har mange 
aktiviteter givet mulighed for et 
bredere kendskab til kolleger i 
de andre afdelinger og nogle 
af dem, man ikke kommer så 
tæt ind på i hverdagen. 

Det er særligt vigtigt at tænke 
på arbejdsmiljøet, når økono-
mien skranter og afdelingerne 
er ude og konkurrere om ar-
bejdsopgaver. 
   ”Tankerne om det gode og 
udviklende arbejdsliv skal for 
alvor stå sin prøve, når der ik-
ke er flere projektpenge udefra 
– når det er et spørgsmål om 
den daglige økonomi. Og hvis 
der ikke er penge til nye hjæl-
pemidler og en bil indimellem,  
så kan det være ligegyldigt. 
Selv når økonomien skranter, 
skal man tænke på arbejdsmil-
jøet.” 

 

Krymmel på hverdagen 
”Der har været flere fornøjelige tiltag og projektet har haft gode takter – ja, det 
har givet krymmel på hverdagen, når ikke vi måtte bruge pengene til fysiske 
forbedringer som indkøb af hjælpemidler og nye biler,” siger Hugo fra en mo-
biltelefon i vogn nummer to.  

”Det var noget jeg kan bruge 
både i mit arbejdsliv - og per-
sonligt derhjemme. Jeg øver 
mig stadig,” siger René.  
   ”Både jeg og kollegerne har 
fået øjnene op for kommunika-
tionen. Det er virkelig gået op 
for mig, hvor vigtig den er. I 
stressede og pressede situatio-
ner eller organisationer kan 
den gør ondt værre. Den måde 
vi snakker til hinanden er alfa 
og omega.” 
   For andre kollegaer har det 
mest betydningsfulde været, at 
de har fået mulighed for, selv 
at bestemme på hvilke afdelin-
ger, de får vagter.  

René Steffensens største øn-
ske ville være, at udviklings-
processen kunne få lov til at 
fortsætte med nye penge. Men 
det blev desværre et afslag til 
næste etape: KRAM.  
   ”Støtten stopper, men min 
personlige proces fortsætter. 
Det kan godt være, jeg gerne 
vil snuse mere til kommunikati-
onen,” siger han.  
   ”Noget vi helt sikkert kunne 
have glæde af at arbejde vide-
re med er informationen. For 
eksempel hvordan vi bliver 
bedre til at få informationen fra 
LMU ud til hver enkelt medar-
bejder.”  

For René Steffensen, massør og serviceassistent i 
Afløserkontoret, har den største oplevelse i Det go-
de og udviklende arbejdsliv været kurset i giraf og 
ulvesprog.  

Ulve og giraffer 
Efter 30 års som køkkenassistent trængte Lone Jo-
hannsen til nye udfordringer. Derfor kastede hun 
sig ud i det og blev procesagent for køkkenet i Det 
gode og udviklende arbejdsliv. 

En forunderlig rejse 

Postkort fra Det gode og udviklende arbejdsliv 

Den sidste serviceavis viser otte personlige postkort fra Det gode og udviklende arbejdsliv. Vi har bedt en medarbejder i hver afdeling, en procesagent, en leder og ud-
viklingschefen om at beskrive deres oplevelser med de sidste to års udviklingsproces. God læselyst!  

”Det har været med til at æn-
dre tonen i afdelingen. Men det 
er en proces, som stadig er i 
gang,” siger Henrik Andersen, 
der har været elektriker i afde-
lingen de sidste 1½ år. 
   ”Der er en del kollegaer, som 
har været her meget længere 
end jeg. De har prøvet det før, 
uden at der skete de helt store 
forandringer. Jeg håber, der 
sker noget den her gang.” 
   På kurset lærte Henrik bl.a. 
at blive bedre til at indgå i en 
dialog og blive mere synlig. 
Men han kunne godt have 
tænkt sig, at kurset og projek-
tet i det hele taget havde taget 
mere udgangspunkt i hans ar-
bejdshverdag.  

”Det måtte gerne have været 
lidt mere håndværkspræget. 
Taget mere udgangspunkt i 
hvor vi er – vores virkelighed 
og byde på meget flere prakti-
ske øvelser,” siger han.  
   Et andet kursus med Teknisk 
afdeling foregik på idrætshøj-
skolen, hvor der netop var flere 
praktiske øvelser i samarbejde 
og kommunikation. For eksem-
pel et forhindringsløb, hvor 
medarbejderne skulle læse 
kort sammen. 
   ”Det gav umiddelbart mig 
mere, fordi det var tættere på 
min virkelighed,” siger Henrik, 
der i øvrigt synes, han har en 
god arbejdsplads og et godt ar-
bejdsliv.  

I Teknisk afdeling har en af de store satsninger i 
Det gode og udviklende arbejdsliv været et kommu-
nikationskursus hos Navigator, hvor alle medarbej-
dere var af sted på 4 halve kursusdage. 

Side 1 

Som i de fleste afdelinger har køkkenet også fået lært hinanden bedre at kende under projektet og fået fo-
kus på kommunikationens betydning i det daglige. Her ses ernæringsassistenterne Jette Simonsen, Lisbeth 
Christensen og Tina Nielsen i højt humør  
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Som leder af Teknisk afdeling synes Søren Kvist-
borg det bedste ved Det gode og udviklende ar-
bejdsliv har været, at afdelingen er blevet enig om 
deres værdier. 

Værdier der lever 

Også køkkenet har forbedret 
tonen og det gensidige kend-
skab på tværs af adresser i lø-
bet af Det gode og udviklende 
arbejdsliv, fortæller Fartuun 
Isak, køkkenassistent på Tage 
Hansensgade.  
   ”Projektet har været godt. 
Jeg har fået sat ansigter på en 

masse kolleger fra Nørrebro-
gade, som jeg ikke kendte før. 
Når man er væk fra arbejdet, 
er vi sammen på en anden må-
de, og det giver os gode fælles 
oplevelser,” siger Fartuun.  
   ”Jeg har lært mere om, hvor-
dan man skal tale med hinan-
den – altså på en bedre må-

de.” 
   Fartuun har arbejdet fem år i 
hospitalets køkken. Hun går 
glad og tilfreds på arbejde hver 
dag, så det har projektet haft 
svært ved at gøre ret meget 
ved.  

Samtale og kendskab 
Fartuun Isak synes det også handler om, at gøre sig fortjent til at have gode 
arbejdskolleger—og hun har et helt køkken fuld af dejlige kolleger, som gør 
det let for hende at gå glad på arbejde hver dag. 

Forskellighed styrker  
trivsel 

Projektet har understøttet Ser-
vicecentrets forskelligheder, 
fordi afdelingerne ikke valgte 
de samme arbejdsområder og 
har sat forskellige aktiviteter i 
gang.  
   ”Den måde vi har arbejdet 
med mønsterbrud og mangfol-
digheden på, betyder at medar-
bejdere og ledere kan have 
oplevet projektet forskelligt,” 
siger hun.  
   ”For nogen kan det have vir-
ket højtsvævende og ukonkret, 
mens andre har haft en meget 
praktisk tilgang. Der har ikke 
været en løsning eller et svar 
på, hvad det gode og udviklen-
de arbejdsliv er for en størrel-
se.”  
   ”Det afgørende har været, at 
vi har gjort det her sammen. 
Fra starten hvor vi satte os 
sammen i dialogcaféerne og 
skrev gule sedler, for at identifi-
cere de områder, vi skulle ar-
bejde med. Så lagde vi strategi 
og handlede. Alt gjorde vi sam-
men, og det er ikke bare blevet 
ved ord og gode intentioner, vi 

har gjort det til virkelighed,” 
siger Mina.  
 
Kommunikationen udfordrer 
Hun oplever kommunikationen 
som den største udfordring og 
et sted, alle stadig kan udvikle 
sig. Fra starten har det været 
vigtigt for hende, at få informati-
onerne ud i hele organisationen 
og få alle til at tage medejer-
skab.  
   ”Som center har vi fået et 
stærkere fællesskab. Vi har 
arbejdet med noget menings-
fyldt og har forsøgt at give hin-
anden medejerskab. Vi er godt 
på vej.       
  At holde den råde tråd hele 
tiden, når vi arbejder og udvik-
ler sammen - det er noget af 
det, vi skal blive bedre til at 
holde fast i.” 
   Mina er ydmyg og taknemme-
lig over den måde hun er blevet 
inviteret ind og modtaget på i 
afdelingerne. Hun takker for en 
fantastisk rejse og har fået kuf-
ferten fyldt med en masse erfa-
ringer, nye ideer og projekter.  

”Det har været fantastisk at se, hvordan medarbej-
derne og ledere på forskellig måde har bidraget ak-
tivt til processen,” siger Mina Harding Iranzad om 
de sidste to års projektrejse i Det gode og udviklen-
de arbejdsliv. 

Udviklingsnørder 

”Det er heller ikke så vigtigt, for 
medarbejderne har taget kom-
petenceudviklingen til sig, og 
stortrives med den,” siger Lise-
lotte Jensen, vaskeriarbejder og 
tillidsrepræsentant. 
   ”Siden vi startede i 2005 er 
modstand mod uddanne vendt 
til, at folk står i kø for at komme 
med, når der kommer nye initia-
tiver,” siger hun.  

”Det er et godt afbræk i hverda-
gen, og man kommer hinanden 
ved på en anden måde, så man 
lærer hinanden bedre at ken-
de.” 
   midtVask har fundet en rutine, 
hvor kurser og udannelse afvik-
les som halve dage, hvor den 
anden halve dag er almindelig  
 
 

arbejde. Det er en god afveks-
ling. 
   ”Det bedste vi har været igen-
nem de sidste to år, var kurset i 
konflikthåndtering - om Giraf- 
og ulvesprog. Det var en øjen-
åbner, der ville noget,” siger 
Liselotte.  

På midtVask er det ikke længere muligt at holde det ene udviklingsprojekt ude 
fra det andet.  

Side 2 

”Vi har fået defineret vores 
værdier. De har aldrig før væ-
ret synlige. Nu skal vi til at ar-
bejde efter dem, og blandt an-
det skal lederne bruge værdier-
ne aktivt,” siger Søren Kvist-
borg. 
   Værdierne er: dialog, synlig-
hed, troværdighed og engage-
ment. Ord som alle kan være 
enige om, derfor er det vigtig-
ste at få dem omsat til hand-
ling. I det hele taget synes han, 
arbejdet med trivsel og ar-
bejdsglæde er meningsfuldt. 
Han ser projektet som start-
skuddet på en udviklingspro-
ces, som ikke må dø – fordi 
Forebyggelsesfondens penge 
stopper. 
 
En god begyndelse 
”Heldigvis begynder hospitalet 
som helhed også at kigge på 
trivslen – der er enighed om, at 
der er mere end forskning og 
udvikling – det gør det lettere 
for os at holde fast.” 
   Generelt synes Søren, det 
vanskeligste har været at få 

hele organisationen til at tage 
ejerskab for processerne i Det 
gode og udviklende arbejdsliv. 
For mange medarbejdere har 
det været svært, at se sig selv i 
projektet og tage medansvar 
for at få ordene omsat til hand-
ling. Både de forskellige 
LMUér, og de enkelte medar-
bejdere, har været inddraget i 
beslutningerne om, hvad afde-
lingerne skulle arbejde videre 
med. 
 
Stor forskellighed  
”I vores afdeling har vi en stor 
personlig og uddannelses-
mæssig forskellighed. Projektet 
har været for rundt og ukonkret 
for en del af mine medarbejde-
re,” siger han.  
   ”I det hele taget kan det være 
svært at synliggøre, hvad man 
får ud af et kursus – eller hele 
projektet,” siger han.  
   ”Vi skal huske, det udgangs-
punkt vi har. Nemlig at rigtig 
mange medarbejdere har væ-
ret her i over 10 år. Det kan 
man kun tage som et signal 

om, at der er stor tilfredshed 
med arbejdsglæden. I de op-
gangstider vi netop har ople-
vet, er det lykkedes os at fast-
holde vores medarbejdere. 
Men vi kan altid blive bedre, og 
det er den proces projektet og 
Forebyggelsesfonden har star-
tet, og den skal vi holde fast i.” 

CMU tager nu stilling til, hvordan det gode 
og udviklende arbejdsliv føres videre i drif-
ten. Her ses fra venstre Lise Brandt-
Madsen, Søren Kvistborg, Ida Ravn, Jan 
Pedersen, Kent Mikkelsen, Bente Sloth, 
Thomas Pazyj, Pernille Lundvang 

Glade og engagerede medarbejdere i snedkerafd., teknisk afd. Fra 
venstre foroven: Frits Støve, Claus Hansen, Kurt Neve, Leif Morten-
sen. Fra venstre forneden: Bent Jensen og Jan Sinding  


