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Tid Programpunkt

14.15 Velkommen ved BFA Velfærd & Offentlig administration

14.25 Hvad er TRIO-samarbejdet (ikke)?

14.40 Hvorfor kan det være en god idé?

14.50 Veje og vildveje i TRIO-samarbejdet

15.15 Tak for i dag – find materialet på arbejdsmiljoweb.dk/TRIO

Program



Et af 5 BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø

Opgave: Bistå arbejdspladserne med information og 
vejledning til at skabe et bedre arbejdsmiljø

Partssamarbejde: Enighed om god praksis

Hvem er BFA’et?



Hvem er BFA’et?
De deltagende organisationer



Hvem er BFA (også)?



Hvad hedder du?
Hvor kommer du fra?
Hvad er du optaget af i forhold til 
workshoppens tema?

Præsenter dig for sidemanden



TRIO
- en daglig aktionsstyrke
for opgaveløsning og trivsel

Hvad er det? Hvad er det ikke?



Materialer og videofilm

Find materialet på arbejdsmiljoweb.dk/TRIO

https://youtu.be/ymXG2uKWG3A


Hvad er TRIO’en?
Tre funktioner 
Et uformelt sparringsforum
Flere perspektiver på samme 
spørgsmål
Fungerer efter et nærhedsprincip:

Øget kendskab og tillid
Hurtigere handling på dagligdags 
spørgsmål

Hvad er TRIO’en ikke?
Ikke nødvendigvis tre medlemmer
Ikke reguleret af lovgivning eller 
overenskomster
Ikke et formelt forum
Erstatter ikke SU, AMO eller MED 
men agerer gerne i forlængelse 
af disse

Hvad er TRIO’en?
Hvad er TRIO’en ikke?



En model til at sætte TRIO’en på 
landkortet



TRIO
- en daglig aktionsstyrke
for opgaveløsning og trivsel

Hvad er gevinsterne 
ved TRIO-samarbejdet?



For de tillidsvalgte
Adgang til lederens overvejelser 
 kan kvalificere deres arbejde 
som medarbejdernes 
repræsentanter
Ligestillet dialog mellem AMR og 
TR øget rum for dialog og 
samarbejde om konkrete 
problemstillinger og gråzoner

For lederen
Øget fornemmelse for, hvad der 
rører sig blandt medarbejderne
Input til opgaver, lederen står 
alene med
Assistance til at håndtere svære 
situationer
Opbakning til at bære ud i 
organisationen

Hvad er gevinsterne?



For arbejdspladsen som helhed
1. Større engagement og ejerskab: 

Flere, enkle og uformelle veje til 
information og til selv at komme 
til orde.

2. Nye løsninger: Øget involvering 
af kolleger/medarbejdere giver 
mere motivation til at bidrage.

3. Mindre ufokuseret kritik: bidrager 
til, at kolleger/medarbejderne 
forstår og accepterer givne 
rammevilkår.

4. Understøttede forandrings-
processer: kan være med til at 
sikre et større ejerskab og kvalitet 
i implementeringen.

5. Kvalificeret arbejdsmiljøindsats: 
kan supplere og styrke det lokale 
arbejdsmiljøarbejde.

Hvad er gevinsterne?



En model til at sætte TRIO’en på 
landkortet

1. Hvilke erfaringer har I 
med samarbejde med 
leder og TR?

2. Hvad lykkes I med at 
samarbejde om, og 
hvad er vanskeligere?

3. Hvis I skulle have et TRIO-
samarbejde hos jer: 
• Hvad ville være de(t) 

vigtigste formål?
• Hvad ville det kræve 

af jeres samarbejde?
• Hvordan og hvornår 

ville I gøre status på, 
hvordan det går?



TRIO
- en daglig aktionsstyrke
for opgaveløsning og trivsel

Fem typiske udfordring
Fem veje frem



Materialer og videofilm

Find materialet på arbejdsmiljoweb.dk/TRIO

https://youtu.be/ymXG2uKWG3A
https://youtu.be/3wFXbuW9oVI


Tung start

Tillid vokser 
langsomt

Svær 
rolleafklaring

Knappe 
ressourcer

Lukket klub

Fem typiske udfordringer



Find en fælles 
sag

Afstem 
forventninger til 

det uformelle

Få rutinerne op 
og køre

Find måder at 
engagere 

arbejdspladsen

Brug hinanden 
til det, I er gode 

til

Fem veje frem



Roller:
Hvad vil du som AMR, din leder og TR hver 
især kunne bidrage med?
Hvad kan I hver især bidrage med via vores 
erfaringer og kontakter på arbejdspladsen?
Hvilke møder skal I holde, hvornår og hvor 
længe? 

Roller i TRIO-samarbejdet

Samspil:
Hvilken rolle kunne TRIO have i forhold til 
resten af arbejdspladsen?
Hvordan kunne I sikre jer et indblik i forskellige 
meninger, perspektiver og interesser? 
Hvordan og hvornår kunne I fortælle den øvrige 
personalegruppe, hvad I taler om – og hvordan 
får I dem med? 



TAK FOR I DAG!

Hvem kunne 
hjælpe dig til at 
sætte TRIO’en på 
dagsordenen hos 
jer?

Tak for i dag!

Hvad er du 
blevet inspireret 
til?
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