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Stop tyven!
det kan være frustrerende at opleve, at andre stjæler æren for det 
arbejde, du har stået for. gør noget ved det - eller led efter et andet 
arbejde, råder eksperter.
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 8  Jeg kunne kun sove og græde

janne andersen thomsen skulle tage sig af 
frustrerede kolleger efter store omstrukture-
ringer, fyringer og medarbejderflugt. Hun gik 
selv ned med stress, da hun blev flyttet til 
en anden afdeling, hvor hun fik opgaver, hun 
ikke kunne løse.

 12  Stress kan ramme alle
sejlivede myter om stress, og hvem der får 
det, er desværre med til at forværre proble-
matikken. så lad os slå det fast: alle kan få 
stress. stress rammer ikke bestemte per-
sonligheder, perfektionister eller sarte kvin-
der. stress skyldes overbelastning, usikker-
hed, uklar ledelse og mangel på tillid på ar-
bejdspladsen.

 18  Rejs dig op og lev længere
kontorfolk sidder alt for meget med - både 
på arbejdet og i fritiden, viser ny forskning 
fra statens institut for folkesundhed. den 
alvorlige konsekvens er, at det ikke bare er 
usundt. en hel dag på bagdelen forkorter li-
vet med flere år. så rejs dig og lev længere, 
lyder anbefalingerne. 

 20  Nu står medarbejderne op
På rådhuset i fredensborg rejser medar-
bejderne sig op for at smide papir og æble-
skrog i skraldespandene, som er flyttet væk 
fra skrivebordene. i nogle afdelinger er der 
indført pausegymnastik, og mødelokalerne 
er i gang med at blive bygget om til stående 
møder.

 34  Arbejdsmiljørepræsentanten  
  er usynlig for hver fjerde

Hver fjerde af de Hk/Privat-medlemmer, der 
ifølge loven bør have en arbejdsmiljørepræ-
sentant, har ikke en eller ved ikke, om de har 
en. Problematisk, mener arbejdsmiljøkonsu-
lent i Hk/Privat. medlemmerne risikerer at 
stå med et dårligere arbejdsmiljø.

 38  Pia tager dagligt 
  temperaturen på trivslen

et godt arbejdsmiljø er en skattet del af 
hverdagen på arla foods i slagelse. for ar-
bejdsmiljørepræsentanten er der tid og vide 
beføjelser til at gøre det, der er behov for.

 42  Løn er tabu for de fleste
mere end halvdelen af Hk/Privats medlem-
mer snakker ikke løn med deres kolleger. 
ofte fordi de finder det upassende at tale om, 
eller fordi arbejdsgiveren giver udtryk for, at 
det er forbudt. men det er fuldt ud lovligt at 
tale om sin løn, med hvem man vil. 29-31
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Den store 
julefrokost
Hk/Privatbladet har undersøgt 
julefrokostvaner og -traditioner 
blandt Hk’erne. og traditionerne 
lever i bedste velgående, skulle vi 
hilse og sige …

En gåtur redder tunge torsdage
På opfordring fra arbejdsmiljørepræsentant 
elin nilsson går de ansatte i bolignæstved hver 
torsdag en tur rundt i byen. det giver dem for-
nyet energi til at klare de sene timer på deres 
lange torsdag.

Fremover Får du 
Hk/privatbladet 
med posten  
læs Hvordan 
på side

Nu kan du leje feriehus
nu kan du lægge billet ind på de grafiske feriehuse 
og feriehusene i røsnæs for sæsonen 2015/16. 

iLLustration rasmus juuL

7

16



H
K

 p
r

iv
at

b
la

d
et

  d
ec

em
b

er
 2

01
4

4

ny
he

de
r

Et elevforløb er som regel en god oplevel-
se for både eleven og virksomheden. Men 
lidt for ofte går det galt. 
det skal være slut nu. derfor har Hk/Privat i 
samarbejde med Hk HandeL og dansk indu-
stri lavet en lommebog med gode råd til de 
oplæringsansvarlige ude i virksomhederne.

- formålet med lommebogen er at give 
bedre kvalitet i oplæringen, og at færre elev-
forløb bliver ophævet, siger Claus agø Han-
sen, uddannelsessekretær i Hk/Privat og 
medudvikler af bogen. 

Elever er mennesker
bogen henvender sig til de elevansvarlige, 
der står for den daglige oplæring. den er 
ikke spækket med lovregler og paragraffer, 

lommebogen 
hedder ”oplæring i 
virksomheden: råd og 
vink”.
på www.raadogvink.dk 
kan du bestille bogen og 
downloade den som app.

ny lommebog 
skal sikre 
bedre kvalitet 
i elevoplæring

men faktuel viden og noget at tænke over.
- unge i dag har brug for mere menne-

skelig kontakt og feedback end tidligere. der-
for er det vigtigt, at de elevansvarlige tænker 
over, hvordan de elever, de har med at gøre, 
er som mennesker, siger Claus agø Hansen.

Han forklarer, at den hyppigste årsag til, 
at det går skævt mellem elev og virksomhed, 
er manglende forventningsafstemning. 

derfor er lommebogen god at have med 
sig, når man ansætter og holder samtaler 
med eleven.

- misforståelser skal helst afklares inden 
ansættelsen - eller i hvert fald i den tremå-
neders prøveperiode - så vi kan mindske an-
tallet af elevforløb, der bliver ophævet, siger 
han. ❚

Fra 1. januar 2015 har man ret til 
at kende sin arbejdsfunktionskode, 
DISCO-koden. Koden kan fortælle, 
hvilken løn andre med samme job får 
nu får du mulighed for at se din ar-
bejdsgiver efter i kortene, når han ind-
beretter dine løn- og arbejdsfunktioner 
til danmarks statistik. noget, som alle 
virksomheder med mere end 10 ansat-
te ifølge loven skal. 

fra den 1. januar 2015 har du nem-
lig ret til at få oplyst din arbejdsfunk-
tionskode (disCo-kode). disCo-koden 
beskriver den enkelte medarbejders ar-
bejdsfunktion. den kan du bruge til at 
slå op i en lønstatistik og dermed finde 
den løn, som er relevant for dit job. 

men det er ikke alle arbejdsgive-
re, som indberetter disCo-koden kor-

rekt. og det kan have stor betydning 
for, hvordan din løn er fastsat. mange 
arbejdsgivere tager således udgangs-
punkt i disCo-koden, når de bestem-
mer, hvad du skal have i løn. og hvis du 
er placeret forkert, bliver lønnen gan-
ske givet også forkert.

den nye ret er resultat af en æn-
dring i ligelønsloven. og det er da også 
i bekæmpelsen af uligelønnen, at Hk/
Privat er tilfreds med medarbejdernes 
nye mulighed.

det optimale ville være, at disCo-
koden automatisk skulle stå på ansæt-
telseskontrakten eller lønsedlen, men 
med den nye ret kan løndannelsen bli-
ve mere gennemskuelig, siger marian-
ne vind Petersen, næstformand i Hk/
Privat. ❚

Få FiNgreNe i NøgleN 
til deN rette løN

Hvad er en disCo- eller 
arbejdsFunktionskode?
disCo-koden beskriver den enkelte medarbej-
ders arbejdsfunktion. koden er ikke en titel, stil-
lingsbetegnelse eller uddannelse, men fortæller, 
hvad opgaverne i ens job er. man kan enten have 
uddannet sig eller have oparbejdet erfaring for 
at kunne løse det job, som udgøres af en disCo-
kode. 

Hvor står der, at jeg Har ret 
til at Få oplyst disCo-koden? 
det står i paragraf 5 b i ligelønsloven og lyder: 
”en lønmodtager, der af sin arbejdsgiver er regi-
streret under en disCo-kode eller en tilsvarende 
kode i forbindelse med indberetning af lønoplys-
ninger, har ret til at få oplyst denne kode af ar-
bejdsgiveren.”

Hvad står Forkortelsen 
disCo For?
den danske version af den internationale nomen-
klatur over arbejdsfunktioner, international stan-
dard Classification of occupations.
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Fra tid til anden popper diskussionen om fagbevægel-
sens tilknytning til bestemte partier op. Desværre for dis-
kussionen, så foregår den ofte på et fejlagtigt grundlag.

HK besluttede på sin kongres i 2005 at indstille enhver 
økonomisk støtte til såvel partier som bestemte kandida-
ter. Det var ikke en beslutning, der blev taget i enighed. 
Men det ændrer ikke på, at det er en beslutning, som vi i 
HK/Privat står vagt om. Fortæl det til enhver, der antyder 
andet!

Men det ændrer ikke på, at vi i HK fortsat er politiske. 
Når vi på vegne af mere end ¼ million medlemmer kræ-
ver ændringer i dagpengesystemet eller forstærket indsats 
mod social dumping, så er det politik. Og når vi i HK/Pri-
vat har kastet os ud i slagsmål om lidt mere nørdede em-
ner som ansættelsesklausuler, bredbånd, medarbejderin-
vesteringsselskaber, pensionsmæglere, reklameafgift og 
sociale klausuler, så er det moderne fagforeningspolitik! 
Vi forfølger medlemmernes interesser ind på Christians-
borg og om nødvendigt helt ind på ministerkontorerne. 
Det er ikke partipolitik, men politik til gavn for vore med-
lemmer.

Karakteristisk for HK/Privats indsats på denne front 
er netop, at vi ikke underlægger os partipolitiske hensyn. 
Det har da også indimellem givet anledning til, at ”nogen” 
har følt sig foranledigede til at spørge, om vi dog ikke liiii-
ge ville ”holde lidt igen”.  Det agter vi ikke at gøre. Vi for-

følger vores medlemmers interesser, så længe der er mu-
lighed for at komme igennem med vore synspunkter.

Vi forbeholder os at bruge alle midler i den ”politiske 
værktøjskasse”! Annoncer i dagblade, samarbejde med 
journalister og medier, der vil rejse vores sager, egne hø-
ringssvar - eller gennem HK eller LO, udarbejdelse af nota-
ter og rapporter, møder og diskussioner med relevante ord-
førere og ”særlige politiske rådgivere” og om nødvendigt og 
muligt ministre. Nogle gange sker den slags arbejde i sam-
arbejde med relevante arbejdsgiverorganisationer. 

Vi lykkes (selvfølgelig) ikke altid. Men med en vedva-
rende og systematisk indsats lykkes det indimellem at få 
sat et (stort eller lille) aftryk på udformningen af forskel-
lig lovgivning.

Vi blander os ikke i alt! Dyrevelfærd, krigen i Ukraine, 
reglerne for flygtninges muligheder for familiesammen-
føring og skæbnen for DR’s underholdningsorkester lader 
vi andre om at klare. Kun de spørgsmål, der kan få indfly-
delse på vores medlemmers beskæftigelse og løn- og ar-
bejdsvilkår, bruger vi kræfter på.

Sådan må det være, når man vil føre fagforeningspoli-
tik i det andet årti i det 21. århundrede.

’
nu dages det

facebook.com/simontoegern
@simontoegern
simon.toegern@hk.dk

politik? ja tak!

Med en vedvarende og systematisk indsats lykkes 
det indimellem at få sat et (stort eller lille) aftryk 
på udformningen af forskellig lovgivning.
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kurser for ledere
Skal du have dit team i topform, gennemfø-
re forandringer, svære samtaler – eller er du ny i 
jobbet som leder? så skulle du måske overveje et 
af de fire nye lederkurser til lav pris, som Hk net-
op har udviklet. alle kurserne udbydes både øst 
og vest for storebælt. der er kurser for de mere 
erfarne ledere og dem, som lige har taget hul på 
den nye rolle. de fire kurser er:
❚ send dit team i superligaen
❚ den bedst mulige svære samtale
❚ kom i mål med forandringerne
❚ ny leder – kom godt i gang
læs mere om kurserne på Hk’s hjemmeside. 
søg på ”fire hk-kurser” i søgefeltet.

billigere FagForening
Det bliver mellem 600 og 700 kro-
ner billigere for fuldtidsmedlemmer 
af HK at være med i fagforeningen 
næste år. Det er et resultat af det fi-
nanslovsforslag, som forventes ved-
taget midt i december. Fra 2015 vil 
fradraget for kontingent til fagfor-
ening nemlig blive hævet fra 3.000 til 
6.000 kroner om året. ❚

Skulle du være så uheldig at komme til 
skade under årets firmajulefrokost, vil ska-
den ofte være omfattet af arbejdsskadeloven 
og skal derfor anmeldes til arbejdsskadesty-
relsen. det oplyser socialrådgiver jane niel-
sen fra juridisk kompetencecenter i Hk. 

Hvis en skade under firmajulefrokosten 
skal regnes for en arbejdsskade, er det vig-
tigt, at julefrokosten er en officiel fest. det vil 
sige, at arbejdsgiveren står bag invitationen 
og er klar over, hvad rammerne for firmajule-
frokosten er. 

det er uden betydning, om firmajulefro-
kosten afholdes i eller uden for arbejdstiden, 
da der for eksempel er virksomheder, der af 
hensyn til produktionen ikke kan holde jule-
frokost i arbejdstiden. 

når arbejdsgiveren er indforstået med 
rammerne for firmajulefrokosten, er det ikke 
afgørende, om arbejdsgiveren eller chefen 
selv er til stede, eller om ulykken sker, efter 

at chefen har trukket sig tilbage. det er un-
derordnet, om festen holdes på arbejdsplad-
sen eller på restaurant ude i byen, og det har 
mindre betydning, hvor beruset man eventu-
elt er, når skaden indtræder. 

til gengæld har det betydning, at den akti-
vitet, man kommer til skade ved, er et natur-
ligt led i firmajulefrokosten. det kan for ek-
sempel være under en dans. 

man er dækket af arbejdsskadeforsikrin-
gen frem til den officielle afslutning på fe-
sten. det betyder, at hvis deltagerne beslut-
ter sig for at fortsætte festen, uanset om det 
er på arbejdspladsen eller ude i byen, så er 
man ikke længere dækket ind af arbejdsska-
deloven. 

kommer man således til skade efter den 
officielle afslutning på firmajulefrokosten, er 
det ens egen ulykkesforsikring, der skal dæk-
ke en eventuel skade. ❚

Hvis du kommer til skade 
under juleFrokosten

Nyt kursus: 
Få gode råd tIl 
dIN økoNomI
At leve på budget kan virke stramt 
og uoverskueligt, men et budget kan 
også spare dig for tusindvis af kro-
ner, så du kan få hverdagen til at 
løbe bedre rundt.   

På dette onlinekursus (webinar) 
får du de basale redskaber, der skal 
til for at komme i gang med bud-
getlægning, så du får bedre over-
blik over indtægter og udgifter og 
kan træffe de rigtige beslutninger for 
netop din økonomi. 
vi kommer blandt andet ind på føl-
gende:
❚ sådan lægger du et budget
❚ Husk alle budgetposterne
❚ nyttige sparetips
❚ undgå fælderne   

kurset varer 45 minutter, er gra-
tis og henvender sig til medlemmer 
af Hk og især til dem, der har intet 
eller begrænset kendskab til budget-
lægning.  de næste kurser løber af 
stablen onsdag den 14. januar fra kl. 
16 til 17 og onsdag den 25. februar 
fra kl. 14 til 15. tilmelding via mit Hk. 
Find kurserne på hk.dk, søg på de to 
søgeord webinarer onlinekurser.

4

kvINderNes sIdste arbejdsdag rykket I år
Kvinder tjener mindre end mænd, og så er det vel også rimeligt, at de arbejder min-
dre. det er tanken bag ”kvindernes sidste arbejdsdag”, som hvert år sætter fokus på 
lønforskellen mellem mænd og kvinder. fører man tanken ud i livet, så bør kvinderne i 
år have holdt fri fra den 6. november og året ud, fordi de i gennemsnit tjener 17 % min-
dre end mænd. det er lidt senere end de seneste 3 år, hvor sidste arbejdsdag har væ-
ret 1. november. den gode nyhed er, at kvinder nu ”kun” tjener 17 % mindre end mænd 
mod hidtil 18 % mindre. ❚
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Det er meget vigtigt for Dig og for os, 
at vi har Din e-mail-aDresse. 

hK bruger Den til at senDe Dig vigtigt nyt 
og tilbyDe Dig gratis Kurser og arrangementer. 

så gå på hK.DK, og log inD via mit hK ,
og tjeK Dine oplysninger meD Det samme. 

har vi Din mailaDresse?

obs!

Det bliver postbuddet, der le-
verer Hk/Privatbladet fra det nye 
år. Hk/Privatbladet vil ligge i et 
omslag fra Postdanmark (se bil-
lederne), der ser forskelligt ud, 
alt efter om man får reklamer el-
ler ej. 

Hk har valgt at omlægge til 
denne distribution, fordi vi har 
fået et godt tilbud, både med hen-
syn til pris og kvalitet.

Hvis du har sagt nej tak til re-
klamer med posten, vil omsla-
get indeholde Hk/Privatbladet og 
evt. andre magasiner eller tids-
skrifter, som også omdeles på 
den måde. 

Plejer du at modtage rekla-
mer med posten, skal du være 
ekstra opmærksom. for så vil dit 
medlemsblad fra Hk ligge sam-
men med de reklamer, du plejer 
at få i omslaget - som alminde-
ligvis også er en reklame.  

det første nummer af Hk/Pri-
vatbladet i 2015 bliver omdelt 
den 23.-24. januar. 

 foto LisbetH HoLten

Hvis du har sagt nej tak til 
reklamer (og evt. gratis-
aviser) med posten, vil du 
få HK/Privatbladet i dette 
omslag fra Postdanmark.

Hvis du har sagt ja tak til 
reklamer med posten, vil du 
få HK/Privatbladet i et omslag 
som dette fra Postdanmark, 
hvor der stort set altid er 
påtrykt reklamer.

›

›

nu Får du dit 
Fagblad med 
posten 
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stress
i Hk/privatbladet nummer 9 begyndte vi en 
artikelserie, Hvor vi belyser stress Fra 
Forskellige vinkler. vi runder serien aF i 
det Første nummer eFter nytår.
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Janne Andersen thomsen skulle tage sig af frustrerede kolleger 
efter store omstruktureringer, fyringer og medarbejderflugt. 
Hun gik selv ned med stress, da hun blev flyttet til en anden 
afdeling, hvor hun fik opgaver, hun ikke kunne løse

jeg kunne kun 
sove og græde

›

AF MALENE MøLGAARD FOTO LISBETH HOLTEN
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et er snart tre år siden, at Janne Andersen Thom-
sen blev så syg af sit arbejde, at hun en dag kollapse-
de og gik i sort.

- Jeg kunne ingenting. Jeg klappede bare sammen og lå 
og græd hjemme i stuen på gulvet, fortæller den 49-årige 
Regulatory Information Associate, der arbejdede i en medi-
cinalvirksomhed, som var præget af fusioner, omstrukture-
ringer og opsigelser blandt personalet.

Alting var usikkert, og medarbejderne vidste ikke, om 
det var hele afdelinger, der skulle nedlægges, eller om der 
kom prikkerunder, i kølvandet af at virksomheden først op-
købte andre firmaer og senere selv blev opkøbt.

- Vi vidste ikke, om vi var købt eller solgt, eller om det 
var dig eller mig, der stod på listen. Det gav dårligt psykisk 
arbejdsmiljø og usikkerhed, og ledelsen tog sig ikke af de 
daglige kampe, der var. Min chef prøvede nærmest at glatte 
ud, og vi skulle selv løse problemerne. Det påpegede jeg et 
par gange, siger Janne Andersen Thomsen, der var tillidsre-
præsentant på arbejdspladsen i otte år.

- Jeg skulle være bisidder for kolleger, men på et tids-
punkt, så røg jeg også selv.

Hun blev fyret, men fik tilbudt en stilling i firmaet i en 
anden afdeling med nye opgaver. Godt nok manglede hun 
kompetencerne, men virksomheden var villig til at oplære 
hende til jobbet.

- Problemet var bare, at lederen i afdelingen tilsynela-
dende ikke ønskede at give mig den rette oplæring. Hun 
gav mig arbejdsopgaver, som hun vidste, jeg ikke kunne 
løse, siger Janne Andersen Thomsen, der blev sat til at lave 
testcases på dokumenthåndteringssystemet uden at have 
den mindste kompetence eller erfaring med, hvordan hun 
skulle gøre.

- Så sidder man og skal løse en opgave og bliver totalt 
frustreret over, at man ikke kan løse den, inden den næste 
kommer ind på bordet. Man bliver pinlig over, at man skal 
ind og have fortalt tingene igen, mens opgaverne ligger og 
ikke bliver færdige og så bliver rykket. Samtidig kontrolle-
rede og tjekkede hun mig hele tiden. Og når man efterhån-
den ikke føler, man har succes, så bliver man totalt stresset. 

Til sidst røg min selvtillid ned. Når man har det skidt, så er man 
tilbøjelig til at lægge skylden på sig selv.

Et sort hul
I tiden op til kollapset havde der været masser af tegn på, at noget 
var galt, og at hun var overbelastet både som tillidsrepræsentant 
og i sine daglige opgaver med support til brugerne af medicinal-
firmaets dokumenthåndteringssystem.

- Jeg græd i tide og utide og farede op som trold af en æske og 
brugte måske lidt for meget rødvin om aftenen for at falde i søvn. 
Jeg kunne ikke huske, hvad kolleger hed. Jeg kunne ikke sam-
le mig. Jeg kunne kun sove og græde. Hvis min datter ikke var 
hjemme en weekend, så stod jeg ikke ud af sengen. Det var som 
et kæmpe sort hul, fortæller Janne Andersen Thomsen, som i en 
periode måtte flytte hjem til sine forældre, fordi hun ikke kunne 
være alene.

I takt med at stressen indtog hendes hoved og krop, holdt hun 
også op med at spise.

- Jeg tror, jeg tabte mig 10-15 kilo. Normalt ryger jeg ikke, men 
der levede jeg kun af vand og smøger, si-
ger hun.

Efter syv-otte måneder knækkede filmen 
for Janne Andersen Thomsen, og en mor-
gen kunne hun ikke tage på arbejde. På no-
genlunde samme tid blev en anden med-
arbejder sygemeldt på grund af stress. Og 
kort tid efter blev lederen fyret.

- Det var først langt henne i forløbet, da 
vi begyndte at snakke sammen kollegerne 
imellem, at vi fandt ud af, det ikke var os, 
der var problemet, husker hun.

Men det blev det jo alligevel.
- Det var mig, der tog skade af det. Jeg 

gik nærmest under jorden og fik ind imel-
lem angstanfald, hvis jeg skulle ud og 
handle eller have luft. Jeg har aldrig før haft 
problemer med stormagasiner en lørdag 
formiddag eller at sidde i myldretidstrafik-
ken. Men nu kunne jeg ikke være i en bu-
tik sammen med to andre mennesker uden 
at gå i spåner, og kroppen nærmest vendte 
vrangen udad, fortæller hun.

Syg i et år
Det tog næsten et år for Janne Andersen 
Thomsen at komme på benene igen.

- Jeg har aldrig nogensinde i mit liv prø-
vet noget, der var så slemt. Den der magtes-
løshed … Jeg flød bare rundt og havde ikke 
noget holdepunkt, jeg havde ikke nogen 
kontrol længere, siger hun og sammenlig-
ner det med at falde ned i et hul, hvor man 
bare bliver ved med at falde.

Men efterhånden begyndte hun at savne 
kollegerne og begyndte at arbejde tre timer 
om dagen i seks-syv måneder.  Både kolleger 
og HR-afdelingens støtte og opbakning til at 
give tid og rum til at komme tilbage var stor. 

Jeg græd i tide og utide og 
farede op som trold af en 
æske og brugte måske lidt 
for meget rødvin om aftenen 
for at falde i søvn.

d

’
›
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Faktisk var det kollegerne, der nærmest mandsopdækkede hende 
med besøg og sørgede for kontakten med arbejdspladsen, fordi 
hun ikke kunne rumme at forholde sig til det selv.

Imens konsulterede hun flere psykologer, der arbejdede med 
at lære hende at mærke sin krop og sine følelser igen.

-  Psykologen bad mig om at prøve at fokusere på min egen 
krop frem for alt muligt andet. Når man får stress, lukker man 
ned for følelserne. Så kan man ikke mærke en skid. Det fik hun 
taget fat i, siger hun og erkender:

- Jeg kan ikke lave det om, der er sket. Men jeg kan forholde 
mig til det og lære at genkende nogle mønstre og reaktioner, så 
jeg ikke bliver dårlig af dem en gang til. Det har været konstruk-
tivt for mig, fordi jeg har lært mig selv at kende og mine grænser.

Og så understreger hun, at terapien hos psykologerne heldig-
vis aldrig handlede om, at det var hendes person, der var noget 
galt med.

- Der blev selvfølgelig pillet lidt i fortiden. Men det betyder 

ikke, at ens personlighed er ude på et sidespor. Jeg havde faktisk 
også forsøgt at tage ansvar selv og gøre opmærksom på, at her 
er der et problem. Jeg prøvede flere gange at forklare, at det ikke 
var, fordi jeg ikke ville løse opgaven, men at jeg havde brug for 
støtte til at komme i gang. Men generelt har jeg oplevet, man ta-
ler for døve øren, når man snakker om dårlig ledelse …  ❚

Det var først langt henne i forløbet, 
da vi begyndte at snakke sammen 
kollegerne imellem, at vi fandt ud af, 
det ikke var os, der var problemet.

›

’



H
K

 p
r

iv
at

b
la

d
et

  d
ec

em
b

er
 2

01
4

12

stress 
kan 
ramme 
alle 

Den måde, vi behandler 
stress på, gør, at folk tror, 
de selv er skyld i det.
Ledelsesrådgiver Christian ørsted

’
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Det er også min egen skyld ...”
”Jeg skulle bare have sagt fra ...”
”Jeg ville det hele. Og lidt til …”

”Det er, fordi jeg er perfektionist, at jeg fik stress ...” 
Myterne er mange om stress, og hvad der udløser det. Og des-

værre er fordommene med til at fastholde både medarbejdere og 
ledere i et misforstået syn på stress. Det mener erhvervspsykolog 
og stressekspert Majken Matzau, der også er forfatter til flere bø-
ger om stresscoaching, at slippe fri af sin stress og om mænd og 
stress.

På sine kurser og seminarer om stresshåndtering arbej-
der hun med at punktere stressmyterne og løfte sløret for, hvad 
stress i virkeligheden er.

- Folk forklarer stress med, at det typisk er perfektionister, der 
får det. At det skyldes noget i vores personlighed. Men stress og 
personlighed har ikke noget med hinanden at gøre. Det er og 
bliver en myte. Stress skyldes langvarige, udefrakommende fak-
torer, forklarer Majken Matzau og henviser til de sidste 10 års 
forskning på det svenske Karolinska Institutet, der gør endeligt 
op med den fordom, at stress handler om persontypologi.

- Stress rammer altså alle! Stress er en fuldstændig naturlig 
funktion i vores nervesystem. Når den har været overaktiveret 
i lang tid, så brænder systemet sammen. Det har ikke noget at 
gøre med vores personlighed - det sker, når vi er i undtagelsestil-
stand.

Hun bakkes op af Christian Ørsted, der er ledelsesrådgiver og 
forfatter til bogen ”Livsfarlig Ledelse”.

- De fleste tror, at nogle persontyper er mere udsat for stress 
end andre. Det er de ikke. En perfektionist, som arbejder et sted, 
hvor der er et godt psykisk arbejdsmiljø og er tryg, får sjældent 
stress. Mens en medarbejder, der på ingen måde er perfektionist, 
godt kan få stress, fordi han er utryg, forklarer Christian Ørsted 
og understreger:

- Stress rammer ikke en bestemt type mennesker. Stress ram-
mer mennesker, der bliver overbelastet. Det er faktisk nemt at 
måle på personlighedstype, men der er ingen sammenhæng 
med stress. Der er til gengæld rigtig stor sammenhæng mellem 
den ledelse, man udsættes for, den arbejdsgruppe og organisati-
onstype, man er i, og udløsning af stress, konkluderer han.

- Det forfærdelige ved fordommene er, at hvis ledere tror, at 
det bare, er fordi det er galt med medarbejdernes personlighed, 
så behøver de ikke at lave om på deres ledelse. Og det betyder, at 
vi bliver ved med at have de forkerte arbejdsgrupper, ledertyper 

Sejlivede myter om stress, og hvem der får det, er 
desværre med til at forværre problematikken. Så lad 
os slå det fast: Alle kan få stress. Stress rammer ikke 
bestemte personligheder, perfektionister eller sarte 
kvinder. Stress skyldes overbelastning, usikkerhed, 
uklar ledelse og mangel på tillid på arbejdspladsen

og organisationer, der ikke fungerer. Sådan nogle ledere er fuld-
stændig destruktive for deres organisation. De sikrer netop, at 
man ikke får talt om problemerne. Selv hvis det var sandt, at folk, 
der bygger hus, får børn eller har sygdom i familien, var mere i 
risiko for at få stress, så ville den tankegang forhindre os i at tale 
om, hvordan vi får tilrettelagt arbejdet, pointerer han.

Umulige betingelser
Ifølge erhvervspsykolog Majken Matzau er det, som stresser mo-
derne mennesker, kompleksiteten i arbejdslivet, uklare roller, 
krav og ansvar sammen med manglende indflydelse på vilkårene 
for de opgaver, vi løser.

- Man får stress, fordi man har umulige betingelser for sit vir-
ke. Når vores ansvar, er større end det vi kan påvirke. På grund af 
kompleksitet i organisationen, flertydige referencelinjer og alt for 
mange projekter. Det skyldes deadlines, der er for stramme, res-
sourcer, der er for få af, og at vores kompetencer ikke er helt på 
plads. Men hvis man ikke kan gennemskue i organisationen, at 
der er huller i osten, så er det medarbejderen, der står tilbage og 
får udhulet sin livsenergi, forklarer erhvervspsykologen.

Netop sådan gik det 57-årige ”Tommy”, som har fortalt sin 
stresshistorie anonymt til HK/Privatbladet, fordi han ikke tør kri-
tisere de kaotiske forhold på arbejdspladsen offentligt. Efter næ-
sten et helt arbejdsliv kollapsede han sidste sommer.

- Jeg havde dobbeltsyn og endte hos lægen med et blodtryk på 
190. Og så fik jeg konstateret blodprop i hjernen og hul i hjertet. 
De troede, jeg havde sklerose. Men det viste sig, det var stress. 
Jeg har altid løbet stærkt, men jeg havde slet ikke relateret de 
symptomer til stress, fortæller han her halvandet år efter.

›

så mange Har stress
sundhedsprofilen 2013 angiver, at cirka 
15 procent af de beskæftigede har et højt 
stressniveau. det svarer til knap 400.000 
personer i danmark, der sover dårligt, har 
problemer med irritabilitet, hukommelse 
og koncentration.

generelt angiver de stressede ”større 
krav, end man har ressourcer til” som år-
sag. det kan være mange opgaver, tids-
pres, komplicerede opgaver og i forhold til 
kompetencer.

”

AF MALENE MøLGAARD FOTO LISBETH HOLTEN
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- En kollega havde sagt, at hun syntes, min ene mundvig hang 
i den ene side, men jeg slog det hen og sagde, at det nok var, fordi 
jeg var lidt halvked af det. Jeg var i et firma i opløsning, hvor der 
ikke var styr på noget som helst. Folk sagde op og skiftede afde-
ling, fordi de ikke følte, de fik den fornødne oplæring i nye syste-
mer. Vores firma påtager sig sindssygt mange opgaver. Folk går 
grædende hjem og har det skidt, forklarer ”Tommy”, der er i gang 
med at blive sluset ind på arbejdspladsen igen efter sygemeldin-
gen.

- Jeg er ikke ved at blive skilt, jeg har to børn, god økonomi, 
hus, sommerhus og to biler. Det er ikke noget fra mit privatliv. 
Det er simpelthen noget ude på min arbejdsplads, hvor tingene 
bare er eskaleret. Og jeg går stadig og frygter, at de sender mig 

ud til opgaver, jeg ikke er klædt ordentligt på til.
Ifølge ledelsesrådgiver Christian Ørsted bliver det farligt, når 

medarbejderne på en arbejdsplads får større ansvar, end de har 
indflydelse. Indflydelse betyder at have nok ressourcer, at have de 
rigtige kompetencer, og at ens bekymringer bliver hørt.

- Når det ikke sker, så taber man sin handlekraft. Så føles det 
håbløst, siger Christian Ørsted og understreger, at indflydelse er 
altafgørende i forhold til at undgå stress og fremme trivsel.

- Løsningen er at give folk nok indflydelse, så de kan gøre de-
res arbejde ordentligt. Det er indiskutabelt. Ifølge Statens Institut 
for Folkesundhed er der 1.400 mennesker, der dør af arbejdsre-
lateret stress om året i Danmark. Så det er ikke bare for sjov, jeg 
kalder det livsfarlig ledelse. Man dør faktisk af det. Jeg er rystet 

›

sandt & Falsk om stress
Myter
❚ stress er en sygdom - en gang stress, 

altid stress.
❚ stress rammer kun medarbejdere, der 

er svage eller mindre kompetente.
❚ stress rammer perfektionister.
❚ stress er din egen skyld.
FAktA
❚ stress kan ramme enhver leder eller 

medarbejder, der oplever belastning. 
nyere forskning gør op med myten 

om, at stress handler om persontypo-
logi. forskeren alexander Perski fra ka-
rolinska institutet understreger i sin bog 
”stress och sjukdom”, at stress kun i de 
færreste tilfælde handler om individuel-
le personlige faktorer, men derimod om 
langvarig belastning.

for at stressproblemer ikke skal kom-
me igen, skal der laves ændringer i orga-
nisationen. det er ikke nok at sende den 
stressede medarbejder til psykolog.

op mod hver fjerde sygemelding skyl-
des stress. det svarer til, at 35.000 dan-
skere er sygemeldt med stress hver dag.

kiLde: bar kontors arbejdsHæfte ”tag Hånd om 

stressen” samt erHvervsPsykoLog majken matzau

stress koster oFte jobbet
i en omfattende undersøgelse fra 2009 
blandt nuværende og tidligere stress-sy-
ge svarede 26 procent, at de havde mistet 
jobbet på grund af stress. blandt dem, der 
var sygemeldt på tidspunktet for undersø-
gelsen på grund af stress, var det hele 44 
procent, der mistede jobbet.

kiLde: undersøgeLse for ugebrevet a4 af anaLysein-

stituttet yougov zaPera.
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over, at man bliver ved med at slå det hen med, at folk skal bli-
ve bedre til at sige fra. Jeg mener, det er et ledelsesmæssigt pro-
blem, og det handler om vores arbejdskultur.

På jagt i personligheden
- Den måde, vi behandler stress på, gør, at folk tror, de selv er 
skyld i det. I min bog fortæller jeg om Jens. Han tror stadig her 
flere år efter, at det var hans egen skyld, at han fik stress. Han sy-
nes stadig, han skulle have været bedre til at få noget fra hånden, 
når han sad ved computeren. Jamen, kære menneske, det havde 
da været godt, men du havde et større ansvar, end du var i stand 
til at påtage dig!, siger Christian Ørsted nærmest tryglende til 
Jens og alle andre, der sidder med følelsen af ikke at slå til.

Hvis man er ansat i en moderne 
vidensvirksomhed og ikke har mulighed 
for at hyre og fyre og sætte deadline, så 
er man prisgivet, hvis ledelsen ikke gør 
det rigtigt. Det er vilkårene, det er galt 
med.
Erhvervspsykolog Majken Matzau

Samme følelse går igen hos flere HK-medlemmer, som er blevet 
interviewet under researchen til denne artikel, fordi de har været al-
vorligt syge af stress. Stort set alle føler skyld, at de skulle have væ-
ret bedre til at sige fra, at deres stress bunder i perfektionisme, og 
at de har taget for mange opgaver på sig.

- Jeg sagde jo heller ikke fra. Jeg var jo også en af dem, der bare 
fortsatte, indtil der ikke var mere benzin, fortæller en administrativ 
medarbejder, mens en laborant forklarer:

- Det er ikke kun arbejdet, men også pligtopfyldenhed og det, at 
man gerne selv vil det. Man skal lære at sige fra og sige stop. Man 
skal lære at sige nej og sige pyt.

Forklaringer som disse får Christian Ørsted til at konstatere: 
- Desværre sker der det, at når folk får stress, går man på jagt i 

personligheden og spørger til dårlige ægteskaber eller for meget at 
se til i privatlivet. Det samme spørger psykologen ind til, siger Chri-
stian Ørsted og slår fast:

- Folk kan faktisk håndtere at have mange problemer, uden at de 

dør af det. Hvis vi kigger tilbage på vores liv, så har de fleste af os 
klaret rigtig mange arbejdssituationer, der var hårde, uden at knæk-
ke sammen af det. Folk er ikke skrøbelige, men der er ting, som 
sætter dem under et unødigt pres. Og det er manglende tryghed og 
manglende indflydelse, konstaterer han.

Ro frem for psykolog
Majken Matzau har i mange år fremhævet det skadelige i tendensen, 
at stress først og fremmest bliver anset som et individuelt problem.

- Folk antager typisk, at det er deres egen skyld, og man burde 
sige fra. Men det kan man ikke! Vi er påvirket af, at der er nogen, 
der bestemmer over vores arbejdsliv, deadlines, efteruddannelse, 
og hvor mange vi kan trække på i et projekt. Hvis man er ansat i 
en moderne vidensvirksomhed og ikke har mulighed for at hyre og 
fyre og sætte deadline, så er man prisgivet, hvis ledelsen ikke gør 
det rigtigt. Det er vilkårene, det er galt med, siger Majken Matzau.

Hun tilføjer med et glimt i øjet, at hun plejer at sige, at Freud 
ikke har levet forgæves.

- Vi er fuldstændig forelskede i personlighedspsykologi. Vi ro-
der tilbage i barndommen for at finde en årsag i stedet for at se på, 
hvad det egentlig er, vi står i. Og det gør ondt værre. For så er vi 
dømt til at kurere vores forkerte personligheder. Og det får vi kun 
endnu mere stress af. Kuren mod stress er ro - ikke personlig ud-
vikling. Det forstærker problemet, at folk, der går ned med stress, 
bliver sendt til klinisk psykolog for at fikse personligheden, mens 
virksomheden ikke ændrer det, der i virkeligheden er årsag til, at 
medarbejderne går ned med stress. ❚

’
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den store juleF rokost
1

2

3

4

5
6

de fleste kommer…
Du kan godt glæde dig til julefrokosten, 
for de fleste af dine kolleger kommer. En 
fjerdedel har dog besluttet at melde afbud, 
mens hver tiende er i tvivl. Så hvis du selv 
er en af de HK’ere, der elsker julefrokost, 
så skal du måske i gang med at overtale 
de sidste. Et af dine argumenter kan 
være, at hver femte HK’er, der har fravalgt 
julefrokosten, mener, der bliver set skævt 
til dem, fordi de ikke deltager. Psst – det er 
især de ældre kolleger, der ikke gider!

For nogle koster det…
Hvis du arbejder i en privat virksomhed, 
slipper du sandsynligvis for at skulle 
hoste op med penge for at være med til 
firma-julefrokosten. To ud af tre private 
arbejdsgivere flotter sig og betaler hele 
gildet. På offentlige arbejdspladser 
får kun hver tiende HK’er frokost på 
arbejdsgiverens regning. Godt halvdelen 
af de offentligt ansatte deler regningen 
med arbejdsgiverne, mens hver tredje 
af de offentligt ansatte HK’ere må betale 
hele regningen selv.

Mange vil gerne sidde  
ved siden af chefen…
Hvis man er chef, er der en fifty-fifty 
chance for at få en tilfreds borddame 
eller herre, hvis vedkommende får en 
HK’er til bords. 51 procent af HK’erne vil 
gerne sidde ved siden af chefen, mens 
hver tredje siger nej tak. Lysten er lidt 
større hos de HK’ere, der glæder sig til 
julefrokosten i forhold til dem, der føler 
sig presset til at deltage. 

den står især på 
flæskesteg og…
På to ud af tre arbejdspladser står menuen 
på traditionel julemad som sild, fiskefilet, 
flæskesteg, frikadeller, and og ris a la 
mande. Kun hver femte arbejdsplads har 
dristet sig til en mere fedtfattig udgave eller 
forsøgt sig med at tviste retterne en smule. 
Og det er nok også sådan, medarbejderne 
helst vil have det, for tre ud af fire siger, 
maden plejer at være god! Psst… dem der 
spiser sushi og andet til julefrosten er lidt 
mere tilfredse med maden, meeen…

der er dress code!
Hvis du har overvejet et par slidte 
cowboybukser og en laset T-shirt, så 
kommer her en advarsel: De fleste af dine 
kolleger gør lidt mere ud af sig selv. To ud 
af tre (med en overvægt af kvinder) siger, 
at julefrokosten er en af de dage, hvor de 
tager det ekstra fine dress på. 

Så skal der leges…
Ud over at spise og drikke og hygge, så 
regner næsten hver fjerde HK’er også med, 
at julefrokosten vil byde på en chance 
for at vinde pakker ved den traditionelle 
pakkeleg, hvor man slår terninger og 
tager gaver fra bordet og hinanden. Hver 
femte forventer, at der vil blive en pause 
i festen, så chefen kan holde tale. Selvom 
der er tale om en JULE-frokost, så er 
det kun hver femte HK’er, der forventer, 
at der skal synges julesange på dagen. 
Psst… undersøgelsen siger ikke noget om 
hvor mange, der forventer afspilning af 
”Last Christmas” og ”Driving home for 
Christmas”.

AF LONE SøE OG NIELS MøLLER MADSEN / ILLUSTRATION RASMUS JUUL
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Snakken bliver dyb…
Hele fire ud af fem siger, at de taler med 
deres kolleger på en anden måde end til 
hverdag ved julefrokosten. Og de fleste har 
det åbenbart godt sådan en aften. To ud af 
tre mener, at julefrokosten ligefrem er god 
for den daglige trivsel på arbejdspladsen. 
Kun hver syvende HK’er mener, at 
julefrokosten er plat og næsten ingen 
mener, julefrokosten er så dårlig en ide, at 
den ligefrem skaber en dårlig stemning på 
arbejdspladsen…

Og der bliver gang i den…
Det bliver med stor sandsynlighed en 
af årets mere livlige fester på jobbet. 
Omkring halvdelen af HK’erne siger, at 
der plejer at være mere gang i festen til 
julefrokosten end til de andre fester. 

der bliver flirtet 
- og lidt til….
Rygterne om julefrokosternes løsslup-
penhed har tilsyneladende bund i virke-
ligheden. Fire ud af ti HK’ere har oplevet, 
at kolleger havde en affære med hinanden 
under frokosten. Hver ottende har oplevet, 
at chefen har en affære - lidt færre, at chefen 
uden held har forsøgt sig hos kolleger. Hver 
tiende kvindelig HK’ere og hver sjette mand 
angiver selv at have haft en affære ved en 
julefrokost. Ups… Det går vist ikke helt op.

genstandene står i kø…
Der forestår stadig en del arbejde før 
Sundhedsstyrelsens alkoholråd bliver 
holdt ved de danske julefrokoster. Mens 
de fleste kvinder holder sig under fem 
genstande, så drikker de fleste mænd 
mindst fem genstande. Hver fjerde 
mand drikker oven i købet mere end ti 
genstande i løbet af frokosten. Måske er 
det derfor, at dobbelt så mange mænd 
som kvinder er kommet til at sige 
noget dumt til en kollega eller en chef, 
og at flere mænd end kvinder benytter 
lejligheden til at lave sidespring?

Bliver du til det sidste?
Er du typen, der skrider fra festen, så 
snart du får lejlighed til det, eller hører 
du til dem, der lukker og slukker? Langt 
de fleste af dine kolleger fester, til de ikke 
gider mere. Men en lille gruppe, hver 6., 
sniger sig ud, når de kan se deres snit til 
det. Lige så mange – flest mænd – bliver 
til det sidste.

Hk/Privatbladet har undersøgt 
julefrokostvaner og traditioner 
blandt Hk’s medlemmer. Og 
traditionerne lever i bedste 
velgående, skulle vi hilse og sige…
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rejs dig 
op og lev 
længere

kontorfolk sidder alt for meget ned – både på arbejdet og i fritiden, viser ny 
forskning fra Statens institut for Folkesundhed. den alvorlige konsekvens er, 
at det ikke bare er usundt. en hel dag på bagdelen er sundhedsskadelig og 
forkorter livet med flere år. Så rejs dig op og lev længere, lyder anbefalingerne

Er du egentlig klar over, hvor lang tid du 
sidder ned i løbet af en dag? Sikkert mere 
end ti timer, hvis din arbejdsdag og fritid ser 
ud som den gennemsnitlige kontoransattes.

I et nyt forskningsprojekt fra Statens 
Institut for Folkesundhed på Syddansk 
Universitet er 240 danske kontoransatte 
blevet undersøgt på arbejdet og i fritiden. 
Resultaterne viser, at medarbejdere på 
kontor sidder ned mere end ti timer om 
dagen – fem timer på jobbet og en lille 
smule mere i fritiden.

Men er du så også klar over, hvor 
farligt det er at være stillesiddende i så 
mange timer?

Stine Kloster er videnskabelig assistent 
på projektet.

- For mange er det nyt, at man ikke 
er home safe, fordi man er fysisk aktiv i 
fritiden. Når man ser på data om, hvor 
meget folk sidder ned, så ser man en øget 
risiko ved øget siddetid, selvom man er 
fysisk aktiv efter arbejde, forklarer hun. 

Formålet med projektet er at reducere 
den samlede siddetid, men også at 
afbryde stillesidningen cirka hvert 30. 
minut.

- Det er stadig vigtigt at være fysisk 

aktiv, men det er altså ikke tilstrækkeligt 
med fx en cykeltur på en halv time, 
hvis man resten af dagen sidder ned 
mange timer ad gangen, understreger 
Stine Kloster.

Morten Zacho er fysiolog og 
projektleder ved Trygfondens Center for 
Aktiv Sundhed på Rigshospitalet, hvor 
man forsker i faren ved inaktivitet og 
forskellen på en stillesiddende dag og 
afveksling mellem at sidde ned og stå op.

- Vi skal til at se på det som noget 
skadeligt, hvor man hidtil har tænkt på 
det som noget fuldstændig uskyldigt. 
Vores magelighedskultur er i gang med 
at tage livet af os. Vi skal begynde at se på 
det at sidde ned, ligesom vi ser på rygning 
som usundt, hævder Morten Zacho.

- Vores erfaringer er, at det er sundest 
at sidde ned og blive afbrudt, så man ind 
imellem aktiverer musklerne, forklarer 
han og henviser i øvrigt til udenlandsk 
forskning, der konkluderer, at risikoen for 
at dø øges mærkbart, hvis man sidder ned 
mere end syv timer om dagen. 

en lille afbrydelse
- Det handler om at få afbræk et par 

AF MALENE MøLGAARD
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derfor er det 
usundt at sidde 
ned i lang tid
Når vi sidder ned, svækkes de store 
muskler i lår og baller, fordi de er inaktive. 
Aktiviteten i de muskler er vigtig for vores 
stofskifte, da inaktivitet påvirker kroppens 
sukker- og fedtstofskifte og dermed øger 
risikoen for sygdom. Hvis man står eller 
går, er der konstant let aktivitet i lår- og 
ballemuskler, hvilket holder stofskiftet i gang. 
På længere sigt øger inaktivitet risikoen for 
livsstilssygdomme som åreforkalkning, højt 
blodtryk og type2 diabetes.
kiLde: statens institut for foLkesundHed samt morten 

zaCHo, fysioLog og ProjektLeder ved trygfondens 

Center for aktiv sundHed På rigsHosPitaLet.

Fakta om kontor
undersøgelsen
Take a Stand! er et forskningsprojekt 
fra Statens Institut for Folkesundhed på 
SDU. Projektet forløber på tre danske 
arbejdspladser, hvor 240 offentligt ansatte 
kontorfolk er blevet undersøgt på arbejdet og 
i fritiden. Målet er at skabe viden om, hvordan 
stillesiddende tid blandt kontormedarbejdere 
kan reduceres. 

gange i timen, siger Morten Zacho og 
forklarer, at bare det, at musklerne 
bliver aktiveret en lille smule, bryder 
det sygdomsfremkaldende.

- På arbejdet er det absolut 
primære, man skal gå efter, at få 
afbrudt siddeperioderne. Man skal 
skabe anledninger til at bevæge sig, 
foreslår fysiologen, som selv har 
været på en arbejdsplads med funk-
tionsopdelte områder.

Det betød, at medarbejderne 
bevægede sig rundt i bygningen og 
læste rapporter et sted, talte i telefon et 
andet sted og holdt møder et tredje. 

Netop de ”øvelser” var en del 
af forskningsprojektet ”Take a 

Stand!”, hvor kontoransatte på tre 
arbejdspladser deltog for at finde 
ud af, om det er muligt at reducere 
siddetiden ved små forandringer som 
at bruge hæve-sænkebordet, benytte 
toiletter og printer længere væk og 
holde gående eller stående møder. 
Forskningsresultaterne er ikke klar før i 
starten af det nye år, men:

- Jeg kan sige, at da vi gik i gang, 
sagde mange af deltagerne, at ”det 
her kan jeg ikke lave, når jeg står op”. 
Men når de så gav det en chance, så 
kunne de faktisk godt. Det er ikke, 
fordi man skal stå op hele tiden, det er 
variationen, der er vigtig, understreger 
Stine Kloster. ❚

Afbryd dit siddende arbejde...
 J skift stilling, når du har siddet 20-
30 minutter,

 J flytte din skraldespand lidt væk,

 J vælge printeren, kaffemaskinen eller 
toilettet lidt længere væk,

 J stå eller gå, når du taler i telefon,

 J hold stående og gående møder.

Møder kan…
 J afholdes stående,

 J afholdes gående – især kortere 
møder med to til tre personer,

 J indledes eller afbrydes med ti 
minutters gående snak,

 J indeholde en stående pause fx 
hver halve time.

kør bordet op, når ...
 J du forlader det i længere tid, fx går 
til frokost eller hjem,

 J en kollega gør det,

 J når du besvarer mails eller snakker 
i telefon,

 J en kollega kommer hen for at 
snakke med dig.

råd fra statens institut for foLkesundHed

gode råd

vores magelighedskultur er i 
gang med at tage livet af os
Morten Zacho, fysiolog og projektleder ved Center for Aktiv Sundhed’
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- Man har altid hørt, at os, der har 
stillesiddende arbejde, ikke har hårdt 
arbejde. Men det er hårdt for kroppen. 
Det lurer mere i baghovedet, end det 
gjorde før, siger regnskabsassistent 
Lene Hald Nielsen.
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nu står  
medarbejderne 
op

AF MALENE MøLGAARD / FOTO MARK KNUDSEN

På rådhuset i Fredensborg rejser medarbejderne sig op for at 
smide papir og æbleskrog i skraldespandene, som er flyttet væk fra 
skrivebordene. i nogle afdelinger er der indført pausegymnastik, og 
mødelokalerne er i gang med at blive bygget om til stående møder 

Hvis alle i en afdeling hæver skrivebor-
det på samme tid, så er det nemmere at 
huske at få det gjort. Hvis stolene fjer-
nes fra mødelokalerne, så bliver møderne 
holdt stående. Og hvis ledelsen går forrest 
med pausegymnastik, så følger medarbej-
derne med.

Det er nogle af erfaringerne fra Fre-
densborg rådhus, hvor fire centre har del-
taget i forskningsprojektet ”Take a Stand!” 
Formålet var at undersøge, hvad der skal 
til for at ændre den farlige kontorvane 
med at sidde ned en hel arbejdsdag til 
mere aktive rutiner.

- Projektet her handler netop ikke om 
arbejdsgiverbetalt motion i arbejdstiden. 
Det handler om de små ting i hverdagen 
som at fjerne skraldespandene fra hvert 
skrivebord, så man er nødt til at rejse sig 
og gå tre meter, forklarer Charlotte Man-
døe, der er souschef i Center for Persona-
le og HR i Fredensborg Kommune.

- Noget af det, som vi snakkede med 
forskerne om, var, at faktisk var det her 
projekt også en måde at arbejde mere ef-
fektivt på. For hvis man fx har stående 
møder, er det beviseligt, at møderne bli-
ver mere effektive. Det, syntes vi, var inte-
ressant, for vi har rigtig mange møder og 
samarbejder på tværs af rådhuset, siger 
Charlotte Mandøe.

Lene Hald Nielsen er regnskabsmed-
arbejder i Center for Kommunale Ejen-
domme og har i sine 20 år som kontoran-
sat siddet rigtig meget ned uden at skæn-
ke det en tanke, at det skulle være direkte 
skadeligt for helbredet.

- Man har jo selvfølgelig hørt, at det var 
godt at variere sine arbejdsstillinger gen-

- Jeg synes, min krop havde det bedre 
under forløbet, erkender hun. 

Derfor tager hun nu også altid trappen 
i stedet for elevatoren mellem etagerne. 
Og hun er blevet bedre til at rejse sig og 
gå hen til en kollega i stedet for at tage te-
lefonen eller skrive en mail.

Vigtigt med opbakning fra ledelsen
En meget vigtigt del i forandringen af en 
kultur er opbakning fra ledelsen. Vi har 
kunnet se, at det har stor betydning, at le-
delsen går forrest, vurderer HR-souchef 
Charlotte Mandøe.

I en afdeling er der indført fem mi-
nutters gymnastik før frokost hver dag – 
og lederne er med, når der laves udstræk 
og kredsløbsøvelser. 

- Det er klart, at når man indfører fem 
minutters pausegymnastik, så skal det 
være en ledelsesmæssig beslutning, hvor 
lederne går i front. Og det samme med 
mødelokaler, der skal laves om til stående 
møder, for det koster jo penge, siger hun 
og fortæller, at fire mødelokaler på rådhu-
set er i gang med at blive indrettet til stå-
ende møder.

Nogle steder er der allerede indrettet 
med høje mødeborde i fællesarealerne til 
korte møder.

- Det er en investering på lang sigt, 
og jeg tror ikke, det her initiativ kan stå 
alene. Men det kan have en sundheds-
skadelig virkning på sigt, hvis vi som be-
folkning er siddende og ikke aktive, og 
der må vi sige, at vores rådhusansatte 
er i farezonen på grund af det arbejde, 
man har på kontor, konstaterer Charlotte 
Mandøe. ❚ 

nem årene, men jeg må sige, at jeg nok 
ikke har tillagt det den store betydning, er-
kender 51-årige Lene Hald Nielsen, der også 
har en funktion som it-superbruger og der-
for bevæger sig en del rundt på rådhuset 
for at hjælpe kolleger med problemer.

- Men jeg har også siddet meget ned 
ved computeren. Selvom jeg har hæve-
sænke bord, så brugte jeg det sjældent. 
Jeg var slet ikke bevidst om, hvor meget 
det betød. Og så handler det også om at 
lave om på sine vaner – det er rigtig svært, 
siger hun.

Slut med papirkurv og elevator
I Lene Hald Nielsens afdeling besluttede 
kollegerne at fjerne deres papirkurve ved 
skrivebordene for at tvinge sig selv til at 
gå hen og aflevere affald i en fælles skral-
despand.

- Og så indførte vi, at på et fast tids-
punkt hver dag skulle alle hæve skrive-
bordene. Det betød, at hvis jeg selv glem-
te det, så blev jeg mindet om det. Det var 
små ting i hverdagen, som har en stor be-
tydning, vurderer hun.

- Det kom faktisk lidt bag på mig, hvor 
små ændringer, der skal til. I en lang pe-
riode kørte jeg mit skrivebord op, inden 
jeg gik til frokost, og inden jeg gik hjem. 
Det vil sige, at når jeg kom tilbage, så stod 
jeg op en time til halvanden uden at tæn-
ke over det. Men jeg skal virkelig minde 
mig selv om det her efter forløbet, siger 
Lene Hald Nielsen, der har valgt ikke at få 
sin skraldespand tilbage igen for at tvin-
ge sig selv til lidt bevægelse på storrums-
kontoret.

Afvekslingen gjorde nemlig en forskel. 
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Få rabat på julen 
- og resten aF året

juleræs og gaveindkøb kan let flå et budget i december.  
Meld dig ind i Forbrugsforeningen og få bonus i 4.500 butikker. 

når man er mange, kan man få meget rabat. Det 
er tanken bag Forbrugsforeningen, som medlem-
mer af en række fagforeninger herunder HK kan 
blive medlem af.

Det koster 132 kroner om året at være medlem, 
men så er der også adgang til bonus i mere end 
4.500 butikker over hele landet. bonussen er ty-
pisk på 9 procent. og det gælder altid – også på 

tilbudsvarer og under udsalg. Du får ikke bonus-
sen udbetalt med det samme. Den udbetales 
hvert år i december – lige til julegaveindkøbene.

HK-medlemmer sparer i gennemsnit 1.000 kroner 
om året på deres medlemskab af Forbrugsfor-
eningen. I alt er der de seneste år blevet udbetalt 
omkring 50 millioner kroner til HK’s medlemmer 
i årlig bonus.
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Køb gaver hjemme 
fra sofaen
Bliver juletrængslen i butikkerne for 
meget for dig, kan du shoppe i netbutikker 
med forbrugsforeningen. der er bonus i 
400 netbutikker. 

Der er masser af forslag til julegaver her:

9 % bonus på dameundertøj hos femilet.dk.

10 % på parfumeri hos rexmary.dk

5 % på bøger hos saxo.dk

7,5 % på isenkram hos Imerco

9 % på smykker hos aveny.dk

4 % på elektronik mm. hos fona.dk

9 % på tasker mm. hos kaza.dk

10 % på tørklæder hos besos.dk

9 % på legetøj hos lirumlarumleg.dk

9 % på vin hos gludvin.dk

10 % på boligtekstiler hos hometex.dk 

10 % på slips hos slipseshoppen.dk

sådan finder du 
bonusbutikkerne 
med din smartphone
Hvis du bevæger dig ud i juletrængslen, 
så tjek butikker hjemmefra via 
forbrugsforeningen.dk. 

Har du glemt det, så fortvivl ikke. du kan 
også få hjælp undervejs på shoppeturen.

forbrugsforeningen har nemlig udviklet 
en app til smartphone. din smarte telefon 
ved via den indbyggede GPs, hvor du 
befinder dig. Hvis du fortæller den, hvad 
du gerne vil købe, så viser den dig de 
nærmeste bonus-butikker, og du får også 
en rutevejledning dertil.

sådan melder du dig ind
som medlem af Hk kan du blive medlem af 
forbrugsforeningen og få del i de mange bonus-
millioner. Meld dig ind via forbrugsforeningens 
hjemmeside. Adressen er www.forbrugsforeningen.dk.  
Medlemskab koster 132 kroner om året.



Alka gør det lidt lettere 
at løfte udgifterne til 
forsikring

Betal dine forsikringer måned for måned - uden ekstra omkostninger.  
Du skal have to individuelle private forsikringer hos Alka.

se alle betingelser for månedlig betaling  
på alka.dk eller ring 70 12 14 16.

Som medlemsparer du i snit 3.000 kr. hvis du flytter hus-, bil- og indboforsikring til Alka
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Sværhedsgrad: middel let 

send krydsordsløsningen til
HK/Privatbladet 
Weidekampsgade 8, 0900 København C 
Mærk kuverten ”krydsord”, eller send en mail til 
krydsord-privat@hk.dk. Mailen skal være forsynet med 
løsningen samt navn og adresse. Løsningen skal senest 
være os i hænde 15. december 2014.

Gavekort på 200 kroner til Matas: Jette Nørgaard, Bjørnemosen 75, 5260 Odense S
Gavekort på 150 kroner til Matas: Elisabeth Hansen, Dybdalsvej 8, 8641 Sorring
Gavekort på 100 kroner til Matas: Mary Hauge Andersen, Honumvej 12, 8763 Rask Mølle

vindere af kryds nummer 9, 2014

kodeordet var: badeværelse

Find løsningen på www.hk.dk/privat

Udfyld de tomme felter, således at alle tallene 1-9 
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hvert af de ni kvadrater også indeholde tallene 1-9.
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Hvem vil to ud 
aF tre Hk’ere 
gerne sidde 
ved siden aF til 
juleFrokosten?

Hvilken kendt arbejds-
plads blev i november 
kritiseret for ikke at give 
sine medarbejdere tillæg 
for at arbejde juleaften?

Betegelse for det, at 
en gruppe eller en 
solist synger uden 
akkompagnement.
 

dette ord skiftede i 
midten af 1900-tallet 
betydning fra 
"nedrakning af 
fraværende" til "hidsig og 
uforsonlig diskussion".
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”Som Per så rigtigt gjorde opmærksom 
på tidligere, bør vi se nærmere på det her.”

Mødet er ved at være overstået, og din 
chef summer op og sender et anerken-
dende nik i retning af Per - men det var 
slet ikke ham, der var skarp nok til at på-
pege problemet - det var dig! Per var bare 
hurtig til at følge op på det, du sagde, og 
nu er det på en eller anden måde blevet 
ham, der stryger pointene.

Du sender sigende øjne mod Per, men 
han ser totalt upåvirket ud, som om han 
ikke engang selv er klar over, at det er ty-
veri ved højlys dag.

Hvis situationen forekommer bekendt, 
er du en af mange, der jævnligt frustreres 
over, at deres input overtages af andre.

Mange oplever, at de ikke får den aner-
kendelse for deres arbejde, som de burde 
have, og ikke bliver bekræftet i, at de er 
vigtige og betydningsfulde i virksomhe-
den. Men det bringer dig ingen vegne at 
reagere med korslagte arme og surhed i 
den situation, siger psykolog Thorkil Mol-
ly-Søholm, der har mange års erfaring i at 
arbejde med anerkendelse som konsulent 
i virksomheder og organisationer.

I stedet foreslår han, at man prøver at 
se sig selv udefra. Kan den frustrerende 
oplevelse skyldes, at man optræder usik-
kert i situationen?

- Man kan lære sig ydre sikkerhed, selv 
om man føler sig usikker indvendig. Det 
gør man ved at forberede sig grundigt, så 
man kan præstere bedst muligt, og ved at 
tøjle sit kropssprog, forklarer Thorkil Mol-
ly-Søholm.

Det kan han sagtens sige, men han 
ved, at det virker, for han har set det fun-
gere for sine konsulenter:

- Jeg har haft omkring 150 konsulen-

stop tyven!
Det kan være frustrerende at opleve, at andre stjæler 
æren for det arbejde, du har stået for. Gør noget ved 
det - eller led efter et andet arbejde, råder eksperter

AF BIRGITTE AABO ILLUSTRATION MAI-BRITT BERNT JENSEN

ter ansat gennem tiden, og de skulle både 
stå foran 300 mennesker og i chefgrupper 
for at fremlægge. Det kan give nervøsitet, 
men den er mulig at tøjle, og når du gør 
det, får du succesoplevelser. Langsomt gør 
de dig mere sikker, også indvendig.

For sulten efter ros?
Men måske skal du begynde et helt andet 
sted, hvis du bliver vred og irriteret over, 
at dine kolleger jævnligt får den ros, der 
rettelig tilhører dig. Arbejdsmiljøforsker 
Henrik Lambrecht Lund, ph.d. og lektor 
ved Institut for Miljø, Samfund og Rum-
lig Forandring på RUC:

- Den enkelte kan starte med at spørge 
sig selv, hvorfor man føler så stort behov 
for anerkendelse. Måske siger det noget 
om, at man grundlæggende ikke hviler i 
sig selv og sin faglighed. Alle skriger på 
anerkendelse i øjeblikket. Som børn, der 
sidder på gyngen og vil skubbes mere, så 
snart den taber højde. Behovet er skabt af 
den moderne verdens måde at arbejde på, 
hvor vi er meget selvbestemmende - el-
ler i hvert fald får at vide, at vi er det - og 
skal udvikle vores potentiale og udfordre 
os selv. 

Efter hans mening skaber det en kro-
nisk usikkerhed og et behov for løbende at 
få at vide, at vi er dygtige og gør det rigtige. 

- Anerkendelse er blevet en beløn-
ningsform, og det er ikke fremmende for 
arbejdsmiljøet, når alle kappes om lederes 
opmærksomhed, konstaterer han.

Styring og timing
Når det er sagt, mener Henrik Lambrecht 
Lund også, at du skal overveje din timing, 
hvis du gentagne gange oplever, at andre 
løber med dine point.

tHorkil molly-søHolm
Cand.mag. og cand.psych., studielektor på 
institut for Læring og filosofi i aalborg. di-
rektør for konsulenthuset Lead, har arbej-
det med anerkendende ledelse i en stribe 
virksomheder og organisationer. forfatter 
til lærebøger om samme emne.

Henrik lambreCHt lund
arbejdsmiljøforsker, ph.d., lektor ved in-
stitut for miljø, samfund og rumlig foran-
dring på ruC.  arbejdslivets kvalitet er no-
get af det, han er mest optaget af, blandt 
andet har han forsket i intensitet og tempo 
i arbejdslivet, fleksibelt arbejde og fagi-
dentitet.
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Timingen har enormt stor betydning. Hvis 
man er strategisk og kan se et problem nærme 
sig, skal man vente, til det er noget, hele organi-
sationen fokuserer på, og så komme med sin idé. 
Det er det helt rigtige tidspunkt, og så får man 
med garanti opmærksomhed.

- Ellers kan det være en idé at fortælle om sit 
behov for anerkendelse, hvis man jævnligt føler 
sig forbigået på trods sit gode arbejde. Men brug 
andre ord, råder Thorkil Molly-Søholm.

- Før man føler sig alt for krænket over, at an-
dre snupper ens ideer, bør man også give det en 
ekstra tanke, om det nu også var et produkt af 
egen hjernekapacitet, synes Henrik Lambrecht 
Lund.

Var det helt rent ens egen idé? Eller er den må-
ske udsprunget af et samarbejde, eller udtryk for, 
at man har fået samme input og beskæftiget sig 
med det samme og derfor kommet frem til sam-
me resultat? Måske er den skabt af vidensdeling. 
Man skal passe på med at vide sig for sikker.

Forskeren stiller også sig selv de spørgsmål, 
når han oplever idétyveri:

- Jeg har masser af gange oplevet, at andre stjæ-
ler mine ideer i forskellige sammenhænge og bru-
ger dem uden reference. Det har jeg gjort op med 
for mange år siden, for det handler ikke om at 
iscenesætte mig selv, men om at mine ideer kom-
mer ud i verden at arbejde. Alligevel kan jeg da 

godt lige blive lidt mavesur umiddelbart, men ikke 
længe, for så bliver man indebrændt.

Er idétyven din leder, er situationen lidt speciel:
- Ledere har mere eller mindre elegante måder 

at gøre det på. Nogle er omhyggelige med at gøre 
opmærksom på, at de har fået indspil fra medar-
bejdere, mens andre giver det indtryk af, at det var 
noget, de kom på søndag eftermiddag derhjemme. 
Men man skal huske, at det er en normal fordeling 
af arbejdet - medarbejderne har til opgave at klæde 
lederne på, siger Henrik Lambrecht Lund.

Han mener grundlæggende, at det handler om 
at opføre sig ordentligt som menneske, også når 
man er på arbejde. Og føler man, at andre overtræ-
der de grænser og får point, man selv har gjort sig 
fortjent til, bør man reagere:

- Så det bedste er at få det sagt, enten i situatio-
nen eller senere på tomandshånd. Man kan også 
overveje, om man er nået dertil, hvor man bør skif-
te arbejde, siger Thorkild Molly-Søholm:

Hvis man føler, at man ikke får anerkendelse, 
at andre ser skævt til én, ikke hører ens input på 
møder og så videre, må man spørge sig selv, om ti-
den ikke er kommet til at søge andet arbejde. Og 
derefter overveje, hvordan man får en bedre start 
et andet sted. Sådan et skift kan næsten forvandle 
folk fuldstændig, fordi de kommer ind i et positivt 
mønster i stedet for et negativt. ❚

5 råd, 
Hvis andre 
snupper dine 
arbejdsideer

❚ arbejd med dit krops-
sprog og din forbere-
delse, så du trænger 
bedre igennem

❚ bliv bedre til at time 
dine input, så høres du 
lettere

❚ opsøg feedback hos 
din leder

❚ konfronter tyven, gå 
ikke med din vrede

❚ men overvej først, om 
det nu også var din idé 
alene, eller den var op-
stået i fællesskab.
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navn: Cpr-nummer:  

adresse: Postnummer og by: 

e-mail: tlf./mobil:

faggruppe: betaler via netbank:      ja   □    nej  □

lille hus: Påske  □ store bededag  □ kristi himmelfartsdag  □ Pinsen  □ 
Stort hus: Påske  □ store bededag  □ kristi himmelfartsdag  □ Pinsen  □

kuponen sendes til: birthe larsen, voldumvej 116, 2610 rødovre. mærk kuverten ”røsnæs”  sidste frist: 16. januar 2015. 

FerieHusene i røsnæs 
udLejning 2015/16

 

Bogbindernes seks feriehuse i røsnæs ligger ved landsbyen åge-
rup i et stærkt kuperet terræn lige ned til sejerøbugten. der er en 
18-hullers golfbane lige i nærheden af feriebyen.

de små huse har en stor stue med åbent køkken, to soverum med 
i alt fire sengepladser samt toilet med håndvask og brusebad. der 
er tv og minianlæg samt støvsuger i husene. i køkkenet er der kom-
fur med ovn samt køleskab med lille fryser. de store huse har en stor 
stue med åbent køkken og spisekrog, tre soverum med i alt seks so-
vepladser samt toilet med håndvask og brusebad. der er komfur med 
ovn, køleskab med lille fryser samt tv og minianlæg.

alle husene opvarmes med elradiatorer. der er terrasse med ha-
vemøbler. Weekendsenge og barnestole findes i begrænset omfang. 
sengelinned, viskestykker og håndklæder skal medbringes.

der er ingen offentlig telefon i området. der er ikke opvaskemaski-
ne, vaskemaskine eller pejs, men ellers er der alt, man har brug for.

der skal indbetales 50 procent af lejeprisen + 500 kroner i deposi-
tum senest to uger efter bekræftelse af lejemålet. det resterende be-
løb skal betales senest fire uger før lejeperioden. depositummet bru-
ges til at afregne el. der betales tre kroner pr. kilowatt. beløb på un-
der 40 kroner afregnes ikke.ved afbud tilbagebetales depositummet 
ikke, og de 50 procent, som erlægges ved tilmeldingen, tilbagebetales 
kun, hvis huset bliver lejet ud til anden side. 

Husene udlejes højst for to uger ad gangen - på kuponen skal du 
krydse af, om du ønsker at leje i en eller to uger.
lodtrækningen finder sted i uge 5. vinderne af lodtrækningen vil få 
besked senest i uge 8. du deltager i lodtrækningen ved at indsende 
kuponen nederst til: birthe larsen, voldumvej 116, 2610 rødovre 
senest 16. januar 2015. kuverten skal mærkes ”røsnæs”.

bogbindernes FerieHuse i røsnæs 2015/16
skal udfyldes! sæt kryds:  1 uge ønskes:  □  2 uger ønskes: □ 

2015 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

lille hus

stort hus

2015 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

2016

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

lille hus

stort hus

udlejningspriser For de store Huse
uge 26-35 (højsæson) pr. uge  4.000 kr.
uge 36-39 + 42 og 52/15 
+ 7 og 8 i 2016 (mellemsæson) pr. uge  3.400 kr.
alle øvrige uger (lavsæson) pr. uge  1.700 kr.
Påsken (1.-6. april)  3.000 kr.
store bededag (30.4-3. maj)  2.000 kr.
kristi himmelfart (13.-16. maj)  2.500 kr.
Pinsen (22.-26. maj)  2.000 kr.
Pr. overnatning i højsæsonen  600 kr.
Pr. overnatning i mellemsæsonen  500 kr.
Pr. overnatning i lavsæsonen  200 kr.
Helligdage beregnes forholdsvis efter højsæsonpriser.

udlejningspriser For de små Huse
uge 26-35 (højsæson) pr. uge  3.000 kr.
uge 36-39 + 42 (mellemsæson) pr. uge  2.500 kr 
uge 40, 41 + 43 (lavsæson) pr. uge 1.200 kr. 
Påsken (1.-6. april) 2.700 kr. 
store bededag (30.april-3. maj) 1.600 kr.  
kristi himmelfart (13.-16. maj) 2.200 kr.  
Pinsen (22.-26.) maj 1.600 kr. 
Pr. overnatning i højsæsonen 500 kr.  
Pr. overnatning i mellemsæsonen 400 kr.  
Pr. overnatning i lavsæsonen 150 kr. 
der gives 50 % rabat i lavsæsonen i de små huse 
til pensionister, efterlønnere og ledige.

nb! udlejningen går Fra lørdag 
klokken 14.00 i Hele uger. uden 
For Højsæsonen kan der lejes 
For kortere perioder 
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udLejning 2015/16

priser For FerieHuse i danmark
uge 26-35 i 2015 (højsæson) pr. uge  4.300 kroner
uge 18-25, 36-39, 42, 52 i 2015
7-8, 12-17 i 2016 (mellemsæson) pr. uge  3.500 kroner
alle øvrige uger (lavsæson) pr. uge  1.800 kroner
Priserne er eksklusive el, vand og olie. 
Forbrugspriser: 
El: 3,00 kroner pr. kilowatt, 
Vand: 30 kroner pr. kubikmeter, 
Olie: 10 kroner pr. liter.
udlejningen i danmark er fra lørdag til lørdag.
der gives 50 % rabat i lavsæsonen til pensionister, 
efterlønnere og ledige.

priser For FerieHuse i Frankrig
LejLigHeden i tHann, aLsaCe
Lejligheden i thann er til salg. derfor tilbyder vi i foreløbig kun 
udlejning i første halvår 2015. men du kan leje den til halv pris af, 
hvad den plejer at koste. i år koster en uge i lejligheden således:
uge 1-6:  1.200 kroner
uge 7-8:  1.800 kroner
uge 9-13:  1.200 kroner
uge 14-15:  1.800 kroner
uge 16-17:  1.200 kroner
uge 18-26:  1.800 kroner
ring herom til birthe Larsen, tlf. 28 31 08 02.

Huset i bormes og LejLigHeden i niCe
uge 26-35 (højsæson) pr. uge.  4.900 kroner
uge 18-25, 36-39, 42, 52 i 2015
7-8, 12-17 i 2016 (mellemsæson) pr. uge 4.100 kroner
alle øvrige uger (lavsæson) pr. uge  2.200 kroner
i bormes skal der betales 350 kroner for slutrengøring.
Lejepriserne er inklusive el og vand.
udlejningen i bormes og nice er fra søndag til søndag.

priser For  FerieHuset i sverige
ødegården Lugnet 
uge 26-35 (højsæson) pr. uge 4.900 kroner
uge 18-25, 36-39, 42, 52 i 2015
7- 8, 12-17 i  2016 (mellemsæson) pr. uge 4.100 kroner
alle øvrige uger (lavsæson) pr. uge  2.200 kroner
Lejepriserne er inklusive el og vand.
udlejningen i sverige er fra lørdag til lørdag.

spanien 
LejLigHed i det CentraLe barCeLona 
uge 26-35 (højsæson) pr. uge  5.700 kroner
uge 18-25, 36-39, 42, 52 i 2015
7-8, 12-17 i 2016 (mellemsæson) pr. uge 4.300 kroner
alle øvrige uger (lavsæson) pr. uge  3.100 kroner
ud over lejen skal der betales 500 kroner for slutrengøring.
Lejepriserne i barcelona er inklusive el og vand.
udlejningen er fra søndag til søndag.

Udlejning af feriehusene i Den Grafiske Feriefond for 
sæsonen 2015-2016 sker efter lodtrækning blandt de ind-
sendte kuponer, som skal være modtaget senest den 9. januar 
2015. kuponen findes på modstående side.

Lodtrækningen til udlejning af husene sker på lige fod mel-
lem interesserede medlemmer af branchesektionen it, medie 
& kommunikation. efterfølgende er der lige ret for alle.  i dan-
mark kan der kun lejes for én uge ad gangen i høj- og mel-
lemsæsonen - men gerne to uger i lavsæsonen.

i sverige, frankrig og spanien kan der lejes for en eller to 
uger ad gangen.

alle ferieboliger kan lejes for en weekend, såfremt ugerne 
på begge sider af weekenden er ledige. bekræftelse på leje i 
en weekend kan tidligst ske 8 uger før lejetidspunktet. 

senest 14 dage efter at lejemålet er bekræftet, indbetales 
første rate på 50 procent af lejebeløbet samt et depositum på 
500 kroner.

de resterende 50 procent af lejemålet udgør 2. rate og be-
tales senest 8 uger før lejetidspunktet.

ved afbestilling af lejemålet indtil 8 uger før start af leje-
perioden tilfalder depositum og første rate den grafiske fe-
riefond. 

ved afbestilling mindre end 8 uger før start af lejeperiode 
tilfalder depositum og hele det indbetalte lejebeløb den grafi-
ske feriefond.

Ferieboligerne kan ses på Hk/privats hjemmeside.
Har du ikke internetadgang, kan du få en brochure tilsendt 
ved at ringe til birthe larsen, telefon 28 31 08 02.

blanketten skal indsendes 
til den graFiske FerieFond, 
c/o birthe Larsen, voldumvej 116, 2610 rødovre, mærket 
”feriehuse”, så den modtages senest den 9. januar 2015, 
hvor lodtrækningen finder sted. feriehusene udlejes med 
fortrinsret til medlemmer fra branchesektion it, medie & 
kommunikation. Husene i danmark kan lejes for en uge ad 
gangen i mellem- og højsæsonen og for 2 uger i lavsæsonen. i 
frankrig, spanien og sverige er der i hele sæsonen mulighed 
for at leje i 2 uger. 

alle ansøgere, der har fået et hus, får svar senest 
den 8. februar 2015.

udlejning efter lodtrækningen og indtil uge 17/15 sker ved 
henvendelse til birthe Larsen, tlf. 28 31 08 02 
e-mail 44bla@hk.dk. 
fra uge 18/15 og fremover skal henvendelse rettes til Lea 
sandholm, tlf. 40 78 56 09 – e-mail 54ferie@hk.dk.

de graFiske FerieHuse 

›
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danmark
2015

uge nr. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Vorupør
gilleleje
Dueodde
lønstrup
ristinge
Marielyst
aalbæk

2016
uge nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Vorupør
gilleleje
Dueodde
lønstrup
ristinge
Marielyst
aalbæk

Frankrig
2015

uge nr. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
thann
bormes
nice

2016
uge nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
bormes
nice

sverige
2015

uge nr. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
lugnet

2016
uge nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
lugnet

spanien
2015

uge nr. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
barcelona

2016
uge nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
barcelona

navn:  Cpr: betaler via netbank     ja  □   nej  □

adresse: Postnr. og by: 

e-mail:  tlf./mobilnr.: 

den graFiske FerieFond kuPon indsend kun Én kupon – gerne med Flere 
krydser eller prioriteret med talmarkeringer
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*

Frivilligt arbejde er 
sundt For kroppen
Det er en god idé at kaste sig over 
frivilligt arbejde, hvis du vil oprethol-
de din sundhed og velvære, når de grå 
hår for alvor tager over.

en analyse, der sammenfatter re-
sultaterne af 73 forskellige studier - 
alle af personer over 50 år - dokumen-
terer, at 2-3 timers ugentligt frivilligt 
arbejde blandt andet er forbundet med 
færre symptomer på depression, fær-
re funktionsbegrænsninger, generelt 
bedre sundhed og længere levetid.
kiLde: videnskab.dk

de soCiale undgår 
Fyreseddel
Er du god til at smalltalke og invite-
re dine kolleger på en kop kaffe eller en 
bid frokost, har du en bedre chance for 
at beholde dit job end andre mere ind-
advendte typer.

det viser en undersøgelse fra Penn-
sylvania university i usa. 

det betaler sig at lægge energi i sine 
kolleger, lyder det fra den ledende for-
sker, Lynn Wu:

- det handler ofte om, at personen 
er en rigtig god holdspiller, og at andre 
rigtig godt kan lide at arbejde sammen 
med vedkommende, siger Lynn Wu.
kiLde: avisen.dk

Søger du job i en stor virksomhed, 
kan du risikere, at det er en robot, du 
skal imponere. mange større virk-
somheder benytter nemlig sorte-
ringsrobotter til første gennemgang 
af ansøgninger. men det behøver ikke 
at være en ulempe, bare du bruger 
de rigtige ord. mette knudsen, råd-
givningschef i fagforbundet djøf, an-
befaler, at du bruger de ord, som står 
i jobopslaget, og ord, som virksom-
heden ellers bruger på deres hjem-
meside. det er nemlig dem, robotten 
vil søge på.
kiLde: søndagsavisen.dk

robotter UDvælGer 
TIl SAMTAle

af danskerne taler mindst en gang om måneden 
nedsættende om en kollega over for chefen eller 
andre kolleger, uden at personen, der bliver talt om, 
selv er til stede.
yougov for søndagsavisen

24%

Hvert år overværer næsten hver 
tredje person i arbejde, at en kollega 
bliver mobbet. tallet stammer fra det 
nationale forskningscenter for ar-
bejdsmiljø, men vidnerne til mobning 
har længe været en overset gruppe, 
skriver magasinet arbejdsmiljø.

fokus har været på mobber og den 
mobbede, men netop kollegernes reak-
tion er central for, om konflikter på ar-
bejdspladsen bliver løst eller risikerer 
at udvikle sig til ødelæggende mobning.

derfor skal vidnerne drages ind, 
siger lektor Charlotte bloch ved so-

ciologisk institut på københavns uni-
versitet, der som den eneste danske 
forsker har undersøgt vidnernes rolle, 
når kolleger mobber hinanden.

- vidnerne er et vigtigt redskab til 
at undgå udvikling af mobning, fordi 
de er den tredjepart, der kan gå ind 
og løfte en konflikt ud af den person-
lige krig og arbejde med de modsæt-
ninger, der udløste konflikten. vidnet 
kan være den tredjepart, der mægler, 
i forhold til hvad konflikten i virkelig-
heden handler om, siger hun til maga-
sinet arbejdsmiljø.

stresset? 
ingen Hjælp at 
Hente ved CHeFen
Er du stresset? og føler du, at din 
leder ignorerer dit problem? så er du 
ikke ene om den følelse. 

en international undersøgelse fore-
taget af jobsøgningssiden monster vi-
ser, at 66 % ud af 7.000 svarpersoner 
er af den opfattelse, at der ikke er me-
get hjælp at hente hos chefen, når op-
gaverne bliver for mange, og stressen 
presser på.
kiLde: avisen.dk

Vidner kan begrænse mobning
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De Værste tIng 
VeD en cHeF
En chef kan have mange ridser i lakken. men nogle er 
dybere og værre end andre.

Headhunterfirmaet Humantrust spørger altid kandi-
dater til et givent job, hvad de mener, der kendetegner en 
dårlig chef. det er en chef, der:
lukker døren til sit kontor, ikke svarer på mails, ikke hil-
ser på de ansatte og i det hele taget ikke er til stede.
❚ bryder aftaler.
❚ Har en adfærd, der strider imod de for-

ventninger, han har til sine medar-
bejdere. for eksempel en chef, 
der bryder dresscoden el-
ler overstiger budgetter for 
møder.

❚ bagtaler andre - ligegyldigt 
om det er medarbejdere, 
kunder eller nogle helt tred-
je. Chefen skal lægge linjen 
for tone og sprogbrug.

❚ ikke giver fedback.
kiLde: finans.dk

Få succes med 
dit kropssprog
Næsten 90 % af al kommunikation er non-verbal. det kan derfor være 
en mægtig god idé at være opmærksom på sit kropssprog. kropssprogs-
ekspert janine driver giver 3 gode råd til at få succes med brug af krop-
pens signaler.
Hold hånden på hagen: det er en tænkende positur, der får en til at 
ose af selvtillid. det signalerer, at man er klar med en løsning, når de 
hårde tider kommer.
Hold fingerspidserne mod hinanden: det øger autoriteten og kan 
også virke sympatisk og engageret.
Kryds armene på den rigtige måde: for fremmede ser krydsede 
arme strengt og autoritært ud. Pas på med det. men blandt venner kryd-
ser du bare løs. forskning viser, at krydsede arme kan hjælpe én med 
at løse en svær opgave, fordi de krydsede arme aktiverer begge sider af 
hjernen - både den logiske venstre del og den kreative højre del.
kiLde: avisen.dk og HuffingtonPost.dk

et ”Hej” Gør GlAd
Hils på dine medpassagerer i bus og 
tog, og du vil blive et gladere menneske. en 
undersøgelse lavet af forsker adam martin 
fra norwich medical school i england viser, 
at det gør os gladere at tage de offentlige 
transportmidler til og fra arbejde, fordi vi 
så bliver set af andre og er sociale.

- bare det at være blandt mennesker og 
blive set gør os faktisk bedre tilpas også 
selv om vi ikke snakker med hinanden, 
selv om det ville have en endnu større ef-
fekt, hvis man sagde hej til hinanden i bus-
serne og togene, siger Louise Luxhøi, der 
er mental-sundhedspsykolog.
kiLde: metroxPress

Hej!
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arbejdsmiljø-
repræsentanten 

Hver fjerde af de HK/Privat-
medlemmer, der ifølge loven bør have en 
arbejdsmiljørepræsentant, har ikke en 
eller ved ikke, om de har en. Problematisk, 
mener arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat. 
Medlemmerne risikerer at stå med et 
dårligere arbejdsmiljø

AF MADS DAM BENDTSEN

Smerter det i ryggen, fordi din arbejdsstol er en la-
set, gammel sag, der ikke kan indstilles til dit behov? 
Synes du, at tonen på arbejdspladsen er blevet en 
tand for lummer? Eller oplever du, at mobning mo-
lesterer arbejdsmiljøet?

Så er det din arbejdsmiljørepræsentant, du går til. 
Hvis du ellers har en.

For selv om det er lovpligtigt, at der er en arbejds-
miljørepræsentant på arbejdspladser med mere end 
ni ansatte, så er der 10 % af HK/Privats medlemmer 
på den størrelse arbejdspladser, der svarer, at de ikke 
har en arbejdsmiljørepræsentant. Det viser en med-
lemsundersøgelse blandt 6.316 HK/Privat-medlem-
mer, som MSI Research har lavet.

June Halvorsen, arbejdsmiljøkonsulent i HK/Pri-
vat, mener, at det er problematisk:

- Ud over at det er ulovligt, er det rigtig ærger-
ligt. Alle bør have en arbejdsmiljørepræsentant. De 
er arbejdsmiljøets vagthunde og med til at løfte ar-
bejdsmiljøet. Medarbejderne kan tale fortroligt om 
arbejdsmiljøproblemer med dem. De er lønmodta-
gernes repræsentant for det gode arbejdsmiljø, siger 
hun.

Undersøgelser viser, at arbejdspladser med et 
godt arbejdsmiljø har mere tilfredse medarbejdere 
og lavere sygefravær. Og det vurderes, at arbejdsmiljø 
kan forklare en tredjedel af alt sygefravær.

En overset gruppe

er usynlig 
For Hver Fjerde

sådan vælges 
arbejdsmiljø-
repræsentanten
Udpegelsen af en arbejdsmiljørepræsentant 
foregår ved et simpelt valg. Den lokale HK-af-
deling hjælper gerne med at sætte valget op.

Ansatte, der arbejder mere end ti timer om 
ugen, kan vælges til arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyt-
tet mod afskedigelse og forringede forhold på 
samme måde som tillidsrepræsentanten.

vælger du at blive arbejdsmiljørepræsen-
tant, skal du huske at fortælle det til din lokale 
HK-afdeling. De sørger for at give beskeden vi-
dere til de rigtige personer.

valget gælder i to år. 
Herefter skal en arbejds-
miljørepræsentant gen-
vælges, medmindre an-
det er aftalt - ellers er 
vedkommende reelt ikke 
arbejdsmiljørepræsen-
tant og derfor ikke be-
skyttet.

Arbejdsmiljørepræ-
sentanten skal gennem-
føre en obligatorisk ar-
bejdsmiljøuddannelse, 
der varer tre dage.
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der er begejstret for de medlemmer, der har turdet 
indtage den vigtige rolle.

- Vi har nogle superdygtige og engagerede arbejds-
miljørepræsentanter. De vil arbejdsmiljøet, og de vil 
deres kolleger. Og så har de mulighed for at tage en 
masse gratis, opkvalificerende kurser i HK-regi - for 
eksempel om mobning, kommunikation og ulykker, 
siger June Halvorsen.

Ifølge hende er der behov for flere arbejdsmiljøre-
præsentanter fra HK/Privat.

- Der er tit meget få HK-ansatte på en arbejdsplads, 
og de sidder meget spredt. Det er ofte en overset grup-
pe. Vi har flere gange oplevet, at HK-ansatte ikke en-
gang er blevet inddraget og spurgt i forbindelse med 

valget af en arbejdsmiljørepræsentant, selv 
om det strider imod arbejdsmiljøloven, si-

ger June Halvorsen. 
Hun mener, at negligeringen af 

HK-ansatte kan være årsagen til, at 
hele 15 % svarer, at de ikke ved, om 
de har en arbejdsmiljørepræsentant.

Manglende interesse
- At være arbejdsmiljørepræsentant er 

en rigtig god mulighed for at blive udvik-
let personligt og få et tættere samar-

bejde med eventuelle andre til-
lidsvalgte og ledelsen, mener 

June Halvorsen.
På trods af det har 

hun erfaring med ar-
bejdspladser, hvor der 
ikke er valgt en ar-
bejdsmiljørepræsen-
tant, fordi ingen af 
de ansatte har vist in-
teresse for hvervet.

Er man på en ar-
bejdsplads, hvor det er 

tilfældet, foreslår June 
Halvorsen, at man i før-

ste omgang henvender 
sig til sin tillidsrepræsen-

tant, hvis man har sådan én. 
Næste skridt er at kontakte den 

lokale HK-afdeling. De kan for ek-
sempel sende en medarbejder ud til 
et fællesmøde, hvor vedkommende 
vil fortælle om, hvad det indebærer 
at være arbejdsmiljørepræsentant.

- Det handler blandt andet om 
at være opdateret på den nyeste vi-
den om, hvilke tiltag der skal til 
for at sikre et sundt og sikkert ar-
bejdsmiljø. Og at kunne spotte 
problemer, samarbejde med og 
presse på over for ledelsen, siger 

June Halvorsen. ❚

sådan skal i arbejde 
med arbejdsmiljøet
som arbejdsmiljørepræsentant er dit arbej-
de blandt meget andet at være med til at 
gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøf-
telse og at påvirke dine kolleger til at 
være opmærksomme på sikkerhed og 
sundhed.

det er lovpligtigt at have en ar-
bejdsmiljørepræsentant på virksom-
heder med over ni ansatte.

ud over det er det antallet af an-
satte på arbejdspladsen, der afgør 
strukturen for arbejdet med arbejds-
miljøet.
UNder 10 ANSAtte:
arbejdet foregår ved løbende, direkte 
kontakt mellem medarbejderne og ar-
bejdsgiveren og eventuelle arbejdsledere.
10-34 ANSAtte:
arbejdet foregår i en arbejdsmiljøorganisation 
(amo). amo består som udgangspunkt af mini-
mum en arbejdsmiljørepræsentant valgt af de 
ansatte, en arbejdsleder udpeget af arbejdsgi-
veren og arbejdsgiveren selv eller en repræ-
sentant for denne, der er formand for gruppen. 
de tager sig både af daglige og strategiske op-
gaver.
Over 34 ANSAtte:
amo bliver delt op i to niveauer - et arbejdsmil-
jøudvalg og en eller flere arbejdsmiljøgrupper. 
udvalget tager sig af de strategiske opgaver, 
mens gruppen varetager de daglige opgaver.

Et godt arbejdsmiljø skal sikres i et samarbejde mel-
lem arbejdsgiveren og de ansatte. Det er lovbestemt.

Afhængigt af størrelsen på arbejdspladsen er der 
forskellige krav til arbejdet med arbejdsmiljøet (se 
faktaboks).

Der er ikke noget krav om, at repræsentanten for 
det gode arbejdsmiljø skal være medlem af en be-
stemt fagforening - eller af en fagforening i det hele 
taget. Men June Halvorsen mener, at HK/Privat-
medlemmer står sig bedst med en arbejdsmiljøre-
præsentant, der er medlem af HK. De har nemlig en 
lang række fordele.

Arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af 
HK/Privat, bliver for eksempel indkaldt til en sam-
tale om, blandt andet hvad hvervet indebærer, 
og hvilke rettigheder de har.

- HK/Privat holder hånden under dig. 
Og føler du dig ikke klædt ordentligt 
på, eller er du i tvivl om noget, kan du 
altid ringe til os, siger June Halvorsen, 

›
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en gåtur 
redder 
tunge 
torsdage

På opfordring fra arbejdsmiljø-
repræsentant elin Nilsson går 
de ansatte i BoligNæstved hver 
torsdag en tur rundt i byen. det 
giver dem fornyet energi til at 
klare de sene timer på deres 
lange torsdag

AF MADS DAM BENDTSEN FOTO: LISBETH HOLTEN
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Når klokken om torsdagen slår 14.00, 
trækker de ansatte i BoligNæstved i de-
res overtøj. Et kvarters tid og en stor por-
tion frisk luft senere er de tilbage fra deres 
ugentlige gåtur.

- Det giver fornyet energi og et bedre 
fællesskab, siger arbejdsmiljørepræsen-
tant Elin Nilsson om, hvorfor hun og hen-
des kolleger hver torsdag eftermiddag be-
væger sig rundt i byen til bens.

Gåtur erstatter kaffepause
Initiativet var Elin Nilssons. Hun fik ideen 
efter at have været med til at gennemføre 
en arbejdspladsvurdering (APV), der viste, 
at så godt som alle hendes kolleger syntes, 
at torsdagen var lang og træls.

- Folk var trætte og i dårligt humør tors-
dag eftermiddag, fortæller Elin Nilsson, 
der er fuldmægtig.

Torsdag er lang dag på kontoret i det 
almene boligselskab BoligNæstved - fra 
klokken 8.00 til 17.30. 

Og indtil for en måneds tid siden gik 

eftermiddagspausen med alt andet end 
at gå.

- Vi sad bare og drak lidt kaffe. Den 
blev ikke brugt ordentligt. Der var ikke no-
get fællesskab over det, siger arbejdsmiljø-
repræsentanten.

Da hun spurgte sin arbejdsgiver om 
lov til at gå i eftermiddagspausen, svare-
de han, at det var en rigtig god idé. Og da 
hun fremlagde ideen for sine kolleger, var 
der øjeblikkeligt stor opbakning.

- Vi er 17 på kontoret, og 12 går med. 
Selv chefen er med, og der kommer stadig 
flere og flere. Alle er utroligt glade for det. 
Vi får strakt benene, set byen og får en 
god snak, siger Elin Nilsson og fortæller, 
at de - ud over at gå i skoven og ned til en 
å - ”godt kan lide at se på boliger”.

Elektriker ordnede lyset
Indførelsen af en gåtur er ikke eneste 
punkt, Elin Nilsson har ført igennem som 
arbejdsmiljørepræsentant. 

Inden for de seneste år er staben på kon-

toret blevet udvidet med to medarbejdere. 
For at skabe plads til de nye kolleger er skri-
vebordene blevet flyttet rundt. Men det har 
betydet, at arbejdsstationerne ikke passede 
med lamperne i loftet, og det gjorde flere 
medarbejdere opmærksom på i APV’en.

- Belysningen over skrivebordene var 
blevet rigtig dårlig, så for nylig fik jeg en 
elektriker ud til at flytte rundt på lamper-
ne, siger Elin Nilsson.

Rart at gøre noget for andre
Gåturen i Næstveds gader og omrokerin-
gen af lamperne er eksempler på, at selv 
en lille indsats for arbejdsmiljøet kan have 
en stor betydning for medlemmerne på en 
arbejdsplads.

Og det var netop derfor, Elin Nilsson 
blev arbejdsmiljørepræsentant.

- Det er utrolig vigtigt og rart at lykkes 
med at gøre noget godt for andre, så de 
har lyst til at gå på arbejde, siger Elin Nils-
son, der er arbejdsmiljørepræsentant for 
12 kolleger. ❚

›
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Når Pia Annette Jensen møder ind om morgenen, er 
det første, hun gør, hverken at hente en kop kaffe eller 
tjekke sin mailboks.

Hun går rundt til samtlige 13 kolleger, hun er ar-
bejdsmiljørepræsentant for, og siger godmorgen og 
spørger, hvordan de har det.

Det tager ikke mere end fem minutter, men det er 
hende magtpåliggende.

- Jeg tager temperaturen på trivslen. På den måde 
kan jeg opfange de ændringer, der måtte opstå, hvis 
der er noget galt, siger Pia Annette Jensen om sin 
rundgang forbi sine fire kolleger i rengøringen, de tre 
laboranter og de seks administrative medarbejdere, 
hun deler kontor med på Arla Foods Amba Slagelse 
Mejericenter.

Irriterende gulvtæppe skiftet ud
Pia Annette Jensen fortæller, at der ikke er mange 
problemer med de kolleger, hun er arbejdsmiljøre-
præsentant for. Det skyldes - ifølge hende selv - blandt 
andet et fremragende samarbejde med ledelsen, der 
sætter sikkerhed og sundhed højt på dagsordenen.

Hendes arbejde er derfor i høj grad præventivt. 
Hun vil fange problemerne, før de opstår. Så hun hol-
der et vågent øje med sine kolleger.

- Hver anden måned bruger jeg to timer på at tjek-
ke, om alt er, som det skal være, i mine tre afdelinger. 

I administrationen handler det mest om det psykiske 
arbejdsmiljø. Er der noget, der presser på? Men på en 
af gennemgangene nævnte kollegerne også, at de var 
irriterede over et gulvtæppe på kontoret. Det lå midt 
på gulvet og havde en løkke for enden, der var lige til 
at falde over. Det fik vi skiftet ud med det samme, si-
ger Pia Annette Jensen.

I laboratoriet og rengøringen kigger hun meget på, 
om der er korrekte brugsanvisninger til alle deres pro-
dukter.

Ergoterapeut på arbejdspladsen
Også på daglig basis er Pia Annette Jensen opmærk-
som på, om hendes kolleger gør, hvad der er bedst for 
dem. 

- Jeg kigger efter, om de sidder skævt på stolen el-
ler hænger skråt ind over skrivebordet. Og jeg fortæl-
ler dem, at de skal huske at stå op en gang imellem og 
benytte sig af hæve-sænke-bordene. Jeg bruger ikke 
en løftet pegefinger, men siger det med et glimt i øjet, 
og folk tager det til sig, siger hun.

Fokusset på ergonomi i hverdagen blev skærpet, ef-
ter at en arbejdspladsvurdering viste, at rengøringsfol-
ket var i tvivl, om de vred kludene og løftede ordenligt. 

Pia Annette Jensen hentede en ergoterapeut ud på 
arbejdspladsen, der kunne følge rengøringen og give 
dem gode råd. Og når ergoterapeuten alligevel var der, 
kunne hun lige så godt også slå vejen forbi admini-
strationen.

- Hun rådede nogle af os til at sætte vores compu-
terskærm lidt ned og sørge for større afstand til skær-
men. Og så gav hun os nogle øvelser, vi kunne lave 
for at bekæmpe og undgå muskelsmerter, siger Pia 
Annette Jensen.

For hende er rollen som nidkær beskytter af det 
gode arbejdsmiljø helt naturlig:

- Jeg elsker at være med til at påvirke tingene i den 
rigtige retning. Jeg vil så gerne have, at folk trives. ❚

pia tager dagligt 
temperaturen på 
trivslen

et godt arbejdsmiljø er en skattet del 
af hverdagen på Arla Foods i Slagel-
se. For arbejdsmiljørepræsentanten 
er der tid og vide beføjelser til at gøre 
det, der er behov for  

AF MADS DAM BENDTSEN FOTO LISBETH HOLTEN
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JESPER SCHMIDT SøRENSEN
FAGLIG CHEF

CLAUS AGø HANSEN
UDDANNELSESKONSULENT

FLEMMING FISCHER
KONSULENT I A-KASSEN

KITTy DENCKER
ARBEJDSPSyKOLOG

MORTEN SKOv
KONSULENT På PENSIONSOMRåDET

Jeg er lige blevet ledig og skal til at modtage dag-
penge. jeg ved, at jeg så skal udfylde et dagpenge-
kort, men jeg er usikker på, hvornår jeg skal sende 
det til Hk’s a-kasse, så jeg kan få udbetalt mine dag-
penge. kan i hjælpe mig med det?
venlig hilsen
Johanne

SVAR
kære johanne
når du skal have dagpenge, efterløn eller arbejds-
markedsydelse, skal du hver måned udfylde og afle-
vere et udbetalingskort via mit Hk. På kortet oplyser 
du, om du har haft arbejdstimer eller har været uden 
arbejde i den periode, som kortet dækker. 

udbetalingsperioden afsluttes altid den 2. sidste 
søndag i måneden og dækker enten 4 uger eller 5 
uger. udbetalingskortet kan du allerede aflevere til a-
kassen, dagen før perioden afsluttes, hvilket vil være 
den 2. sidste lørdag i måneden. Her i december kan 
du udfylde og indsende kortet den 20. december.

du kan selvfølgelig vente med at udfylde og afle-
vere kortet til senere, men for i højere grad at sikre en 

udbetaling senest den sidste bankdag i måneden an-
befaler vi, at du udfylder og afleverer kortet allerede 
fra om lørdagen. 

især op til jul er det vigtigt, at vi har modtaget ud-
betalingskortet så hurtigt som muligt, da der ikke er 
mange dage at behandle det i. det er for at sikre, at 
pengene udbetales senest den sidste bankdag i må-
neden.
Med venlig hilsen
Flemming Fischer

Jeg har lige læst en skrækhistorie om nog-
le pårørende til en afdød slægtning, der gik 
glip af to millioner kroner i arv, fordi afdøde 
ikke havde lavet depotsikring på sin pensi-
onsordning. desværre meldte historien ikke 
noget om, hvordan det overhovedet kunne 
lade sig gøre, at millioner forsvinder. så kan i 
forklare det? og fortælle, hvordan man und-
går at komme i sådan en situation?
Med venlig hilsen
Svend 

Svar:
kære svend
depotsikring betyder ganske rigtigt, at pen-
sionsopsparingen bliver udbetalt til de efter-
ladte i tilfælde af forsikredes død. den skal 
ikke forveksles med en såkaldt dødsfalds-
sum, som er et engangsbeløb, der udbetales 
ved dødsfald. 

depotsikring kan være relevant, hvis man 
har en gammeldags pensionsordning med en 

garanteret livsvarig pension. Her vil det være 
udgangspunktet, at opsparingen er tabt, hvis 
man dør inden pensionering. millionerne for-
svinder dog ikke. de går i stedet for til dem, 
som lever længere end gennemsnittet. den 
garanterede pension er nemlig beregnet efter 
den gennemsnitlige levetid - så man kan po-
pulært sige, at de, som dør for tidligt, betaler 
til dem, der lever længere. Hvis man har en 

HvAd er dePOtSikriNg?

Send dagpengekortet ind i god tid
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eksperterne i brevkassepanelet giver overordnede svar, men sagsbehandler ikke. 
svarene er derfor ikke fyldestgørende. er du i tvivl eller har mere på hjerte, skal 
du altid gå til din lokale Hk-afdeling. Hvis der mangler spørgsmål fra læserne, 
udarbejder redaktionen spørgsmål i samarbejde med panelet. vil du spørge 
eksperterne, så skriv en mail til: redaktionen-privat@hk.dk, eller send et brev til 
Hk/Privatbladet, Weidekampsgade 8, 0900 københavn C, mærket brevkassen.

iLLustration LLustra JUNE HALvORSEN
ARBEJDSMILJøKONSULENT

brevkassenJeg er startet på grundforløbet til kontoruddannel-
sen og kunne godt tænke mig at komme i praktik, helt 
eller delvist, i udlandet. Hvad er mine muligheder? og 
hvordan med økonomien?
vh Sarah

Svar:
kære sarah 
vi glæder os over din lyst til at rejse ud. der findes en 
ordning for unge som dig, Piu – Praktik i udlandet. Ca. 
1.000 unge bruger ordningen om året.

du kan enten blive udsendt, mens du er på skole, el-
ler når du har fået en uddannelsesaftale med en virk-
somhed. Hvis du har en uddannelsesaftale med en virk-
somhed, og den udstationerer dig, så bliver alle økono-
miske forhold ordnet af virksomheden, som får økono-
misk støtte fra ordningen. Hvis du gerne vil tage en del 
af dit skoleophold i udlandet, så er det din erhvervssko-
le, der sørger for det praktiske og økonomiske.

der findes personer over hele landet, på erhvervs-
skolerne, som hjælper dig, elever/unge, med at søge, 
og som koordinerer opholdene, og de kan fortælle dig 
meget mere om økonomisk støtte med videre. du fin-
der en liste over kontaktpersonerne på følgende link, 
hvor du også finder mange flere oplysninger om de 
praktiske og økonomiske forhold: bit.ly/piu-ordningen

UdByttet AF et UdlANdSOPHOld 
vil tyPiSk være: 
❚ at du kan tale ét fremmedsprog rigtig godt. 
❚ indsigt i, hvordan dit fag fungerer i et andet land.
❚ du kan klare dig selv og er ikke bange for at tage 
 et initiativ.
❚ du kan omgås mennesker med en anden kulturel 

baggrund end din egen.
❚ du får større selvtillid.

jeg ønsker 
dig held og 
lykke med 
dine planer og 
håber, du får et 
lærerigt ophold i 
udlandet. 
Bedste hilsner
Claus Agø Hansen

Praktik i udlandet

depotsikring, vil hele eller en del af opsparin-
gen dog blive udbetalt til de efterladte.

i de fleste moderne pensionsordninger 
- som f.eks. Pension for funktionærer - er 
størrelsen af den livsvarige pension ikke ga-
ranteret. Pensionen afhænger af pensions-
alderen og opsparingens størrelse ved pen-
sionering. Hvis man dør inden pensionering, 
vil opsparingen ofte blive udbetalt til de ef-
terladte. 

tjek hjemmesiden for dit pensionssel-
skab. Her kan du logge dig på og se, hvad der 
gælder for netop din ordning.

Hvis du har en ordning i Pension for funk-
tionærer, behøver du ikke at foretage dig no-
get for at sikre opsparingen til dine efterladte 
- den bliver automatisk udbetalt. til gengæld 
er det en rigtig god idé at overveje, om døds-
faldssummen (kaldet Pfa Liv, fordi det er en 
livsforsikring) har en fornuftig størrelse, når 

du ser den i sammenhæng med din opspa-
ring. du kan finde dine egne tal, hvis du log-
ger på mit.pfa.dk. Her kan du også booke en 
rådgivningssamtale. du kan også ringe til 
Pfa’s rådgivningscenter på 70 12 50 50.
Mvh Morten Skov

❚
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’ ”Hvad får du egentlig i løn?”
 ”Jeg tjener knap 32.000 kroner, og det 

synes jeg faktisk er for lidt.”
 ”Er der nogen, som ved, hvad Helle 

nede i bogholderiet tjener?”
Lyder det som en ordveksling, du kan 

genkende hen over skrivebordet eller i 
kaffepausen på din arbejdsplads? Så er du 
i mindretal.    

For mere end halvdelen af HK/Privats 
medlemmer - 55 procent - taler ikke løn 
med deres kolleger. Det viser en ny un-
dersøgelse blandt 1.588 medlemmer, som 
analysebureauet Epinion har lavet for 
HK/Privat. 

Det er helt forkert, mener Marianne 
Vind, der er næstformand i HK/Privat. 
Herfra er budskabet klart: Snak, snak, 
snak og diskuter den løn. 

- Det er udelukkende i arbejdsgiverens 
interesse, at medarbejderne i en virksom-
hed ikke ved, hvad de andre får. Det luk-
ker ned for diskussionen om lønforskelle, 
som arbejdsgiveren måske ikke har nogen 
logisk forklaring på. Her tænker jeg ikke 
mindst på uligelønnen mellem mænd og 
kvinder, siger Marianne Vind. 

er tabu For 
de Fleste 

Mere end halvdelen af HK/Privats medlemmer 
snakker ikke løn med deres kolleger. Ofte fordi 
de finder det upassende at tale om, eller fordi ar-
bejdsgiveren giver udtryk for, at det er, forbudt. 
Men det er fuldt ud lovligt, at tale om sin løn med 
hvem man vil

AF JESPER PEDERSEN 

Den er så lav, at 
den ikke er værd 
at tale om.

Der er en generel 
modvilje mod 
at tale om løn, 
specielt hvis man 
mener, at man 
får mere end an-
dre og derfor ikke 
vil skabe splid. 
Og så er det i 
øvrigt ugleset fra 
ledelsen, at man 
taler om løn.

’
’Det er ikke aktuelt 

at tale om løn med 
kollegerne, og jeg 
mener, at det er et 
ubehageligt emne.
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Arbejdet er lig med vores identitet
Men hvad er det, der holder os tilbage fra 
at snakke om lønnen? Hvorfor er løn-
checken mange steder tilsyneladende om-
gærdet af et tabu på så mange arbejds-
pladser?

Pernille Tanggaard Andersen, der er 
sociolog og lektor på Syddansk Universi-
tet, og som har forsket i løntabuer, giver 
et bud:

- Noget af det mest afgørende er, at ar-
bejdet - og dermed lønnen - er blevet en 
større del af vores identitet. Tidligere hav-
de vi en anderledes lønarbejderkultur, 
hvor det var helt legitimt at sige, at man 
kun arbejdede for at tjene penge, og at 
man levede sit liv i fritiden. Sådan er det 
ikke længere. Hvad du er, er i høj grad 
præget af din værdi på arbejdsmarkedet, 
siger Pernille Tanggard Andersen. 

- Med den selvforståelse er der der-
for formentlig mange, som er bange for 
at blotte sig. For hvad nu, hvis man ikke 
tjener lige så meget som de andre? Det 
handler rigtig meget om folks stolthed. 
Samtidig har folk ofte en overdreven for-
ventning om, hvad de andre får. Man tror 
altid, at ens kolleger tjener meget mere, 
end de egentlig gør. 

Men der er ifølge sociologen også no-
get andet på spil. Den berømmede danske 
hygge. Den skal holdes intakt, og løn er et 
potentielt konfliktområde. 

- Vi lever i en harmonikultur her i Dan-
mark, og vi vil gå langt for at undgå konflik-
ter med vores kolleger. Det er et af de svar, 
jeg ofte har hørt, når jeg har snakket med 
folk om emnet: Der er ikke nogen grund til 
at snakke om det, for det skaber bare kon-
flikter.

Din chef må ikke forbyde lønsnak
Spørger man HK/Privats medlemmer, 
hvorfor de ikke snakker løn med deres 
kolleger, falder svarene spredt. Knap hver 
femte svarer, at de ikke har lyst til, at de-
res kolleger skal vide, hvad de tjener. 
Mens 11 procent svarer, at det er kolleger-
ne, som ikke har lyst til at snakke om det. 

Den mest udtalte begrundelse er imid-
lertid et mere eller mindre udtalt forbud 
mod at tale løn. 17 procent svarer, at der 
er et decideret forbud, eller at deres le-
der ikke vil have det. Mens mere end hver 

de citater, der er spredt 
ud på siderne i artiklen 
her, stammer fra en 
epinion-undersøgelse, 
hvor Hk/Privat spurgte: 
Hvorfor taler du ikke om 
løn med dine kolleger?

”Jeg får en ret 
høj løn grundet 
mine kompe-
tencer og ønsker 
ikke at starte en 
debat blandt kol-
legerne. Hvis det 
blev synliggjort, 
hvad man fik for 
forskellige kom-
petencer, kunne 
det være.”

”Jeg har én gang 
talt løn med en 
kollega, og det 
endte med, at hun 
lagde sag an mod 
firmaet, fordi jeg 
fik mere i løn end 
hende, og dengang 
besluttede jeg for 
mig, at jeg aldrig 
mere ville tale løn 
med en kollega.”

”Der har været en 
regel om ikke at 
tale om løn. Det er 
svært at komme 
ud af det.” ’

”Det giver ballade 
kollegerne imellem. 
Det er lettere at tie.”’

’

’

›
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tredje svarer, at det bliver anset som upas-
sende at tale om lønnen. 

Men det er altså fuldstændig lovligt at 
tale om lønnen, slår ligelønsloven fast i 
paragraf 2: ”En lønmodtager har ret til at 
videregive oplysninger om egne lønfor-
hold. Oplysningerne kan gives til enhver.”

- Det er altså fuldt ud lovligt at snakke 
løn åbent med dine kolleger - lige meget 
hvad der måtte stå i din ansættelseskon-
trakt, og lige meget hvad din chef siger. 
Hvis der er sådan et forbud på arbejds-
pladsen, så er det ikke juridisk gyldigt, si-
ger Marianne Vind, næstformand i HK/
Privat.

Løn som motivationsfaktor
At der alligevel er mere eller mindre 
uskrevne regler om, at det ikke er i orden 
at snakke om lønnen - især på det priva-
te arbejdsmarked - er Pernille Tanggaard 
ikke i tvivl om. 

Samme vurdering har Henrik Holt Lar-
sen, der er professor ved Institut for Orga-
nisation på Copenhagen Business School. 

- Det kan være et personalepolitisk 
princip i virksomheden, at lønforhold er 
fortrolige. Eller det kan bare være en kul-
tur eller duft i virksomheden, at det er 
upassende at tale om løn. Det betyder, 
at hvis du går ind til din chef og stiller 
spørgsmål til, hvorfor en kollega har fået 
en større lønforhøjelse, så vil chefen af-
slå at diskutere det. Hvis du så tilmed selv 
føler, at det er upassende at tale om, ja så 
bliver det et tabu, siger Henrik Holt Lar-
sen.

- Men der er altså også masser af ar-
bejdspladser, hvor det omvendt er helt le-
gitimt at tale løn, eller hvor man blæser på 
et eventuelt forbud mod at gøre det.

Spørgsmålet er så, om det egentlig 
også er til arbejdsgiverens fordel, at løn-
nen er hemmelig blandt kollegerne. Det 
er Henrik Holt Larsen ikke overbevist om. 

 - Der findes jo antagelser om, at løn er 
en motivationsfaktor. For det første kan 
du vurdere, om du selv får en højere løn, 
end du gjorde sidste år. For det andet er 
det vigtigt, om du får en større lønforhø-
jelse end dine kolleger. Men hvis du ikke 
ved, hvad dine kolleger får, så kan man i 
sagens natur ikke blive motiveret af det, 
siger Henrik Holt Larsen. ❚

ligelønslovens 
paragraF 2 siger
”en lønmodtager har ret til 
at videregive oplysninger om 
egne lønforhold. oplysninger-
ne kan gives til enhver.”

›

’
”Jeg har ikke lyst. 
Hvis jeg tjener 
mere end de an-
dre, føler jeg, at 
det er uretfær-
digt, og hvis jeg 
tjener mindre, det 
samme.”

’”Min arbejdsgiver 
ønsker at holde et 
så lavt lønniveau 
som muligt.”

’ ’”Vi taler om 
løn, bare ikke 
specifikke beløb, 
men vi kan godt 
tale om en even-
tuel %-stigning.”

”Det er pinligt, 
hvis man ligger 
meget under kol-
legernes løn.”
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Arbejdsmarkedet står aldrig stille, så det skal du 
naturligvis heller ikke. Som medlem af HK er du 
altid et skridt foran udviklingen. Du får blandt 
andet tilbudt kurser og uddannelser, der matcher 
de kompetencer, arbejdsgiverne efterspørger. Vi er 
Danmarks største fagforening for funktionærer og 
samarbejder med arbejdsmarkedets øvrige parter, 
for at du kan have så godt et arbejdsliv som muligt.

STYRK DIN
KARRIERE
VED AT STYRKE 
DIN FAGLIGHED

HK.DK

802664_ann_ABCD_210x280.indd   1 21/11/14   10.19
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Hk/Hovedstaden
It, medie & Industri

33 30 29 45
imi@hk.dk

www.imi.hk.dk

service
33 30 29 55
service@hk.dk

www.hkservice.dk

BornHolm
56 95 06 08

hk.bornholm@hk.dk

Hk/sjælland
70 11 45 45

hk.sjaelland@hk.dk

www.hk.dk/sjaelland

Hk/midt
70 11 45 45

midt@hk.dk

www.hk.dk/midt

Hk/nordjylland 
70 11 45 45

nordjylland@hk.dk

www.hk.dk/nordjylland

Hk/midtvest
70 11 45 45

midtvest@hk.dk

www.hk.dk/midtvest

Hk/Østjylland
70 11 45 45

oestjylland@hk.dk

www.hk.dk/oestjylland

Hk/sydjylland
70 11 45 45

syd@hk.dk

www.hk.dk/sydjylland

landsdækkende 
BrancHeafdelinger:

Hk trafik & jernBane
33 30 43 00

trafik-jernbane@hk.dk

Hk/Post & kommunikation
33 30 45 00

Post _postdanmark@hk.dk

Hk’s a-kasse
70 10 67 89

du kan altid ringe til Hk på    

70 11 45 45

H
k
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• AAlborg
HK/Nordjylland 

• Frederikshavn
• Hjørring

• Hobro

• Skagen

• Thisted

• HerNINg
 HK/MidtVest

• Viborg

• Nykøbing

• Skive

•  ÅrHuS
HK/Østjylland

• Grenaa• randers

• Silkeborg

•  ODENSE 
HK/Midt

• Lillebælt

• Svendborg

•  KoldINg 
HK/Sydjylland

• rødekro

• Esbjerg

•  
rOSKiLDE

•  NyKøbiNG FaLSTEr

•  SLaGELSE
HK/Sjælland

•  KØbeNHAVN
HK Hovedstaden

• bornholm

• Hillerød

• Holstebro
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730.000 arbejdspladser er i risiko for at forsvinde de kommen-
de år. På 140.000 af dem sidder der i dag HK-medlemmer. Flertal-
let af os, der arbejder på kontor, som laboranter, med it, på lager el-
ler andre HK-funktioner går dermed en usikker fremtid i møde.

Det viser en analyse, som HK og LO offentliggjorde i midten 
af november måned. Og den nyhed kan tage pusten fra de fleste.

Men ikke fra os.
Ny teknologi har nemlig altid været et livsvilkår for HK’ere.
Kontorassistentens skrivemaskine er kørt til ophug. Stenogra-

fi er ikke længere et redskab i sekretærens værktøjskasse. Og kas-
seapparater med taster, håndsving og klokkelyd er for længst sat 
på museum.

Men det betyder ikke, at kontorassistenterne, sekretærerne og 
butiksassistenterne også er forsvundet.

De laver bare noget andet. Eller de har fået andre redskaber 
i værktøjskassen. De har nemlig aldrig set ny teknologi som en 
trussel, men som en mulighed.

For HK’ere har altid forstået at læse udviklingen: Rykker ny 
teknologi ind, rykker vi videre. Eller vi vælger at gribe den nye 
teknologi og gøre os til ejere af den.

De administrative medarbejdere, kontorassistenterne og se-
kretærerne, indførte EDB i 80’erne, og det er stadig dem, der sid-
der bag skærmene.

Når ny teknologi rykker 
ind, rykker vi videre

I dag er HK’erne en  
gruppe af medarbejdere 
inden for moderne fag i et 
moderne samfund. 

Og selv om kassedamerne ikke længere slår ind på kasseap-
paratet, så scanner butiksassistenterne varerne ind. Eller hjælper 
kunderne, når de selv kører varerne gennem kassen.

I dag er HK’erne en gruppe af medarbejdere inden for mo-
derne fag i et moderne samfund. Vi sørger for effektiv og intelli-
gent administration, infrastruktur og logistik. Alt det, der skal til, 
for at binde arbejdspladserne sammen og skabe succes for det of-
fentlige og for det private erhvervsliv.

Mange af de HK’ere, vi kender i dag, fandtes der end ikke ord 
for for 50 år siden.

Vores faggruppe er blevet beriget med it-specialister, e-handel-
medarbejdere, sagsbehandlere, laboranter, eventkoordinatorer, 
fitnessinstruktører og mange, mange flere.

Fordi vi følger med udviklingen. Vi bliver ikke ofre for den.
Men det kræver, at vi hele tiden holder os skarpe og uddan-

ner os til det, der måtte komme. Og som fagforening er det HK’s 
opgave at sørge for, at medlemmerne er rustet til fremtiden. I 
kan besøge vores hjemmeside og tage et karrieretjek. I kan ringe 
til os og få karriererådgivning. Eller I kan komme på ét af vores 
mange gratis kurser. 

Når ny teknologi rykker ind, så tag din fagforening med på 
råd. Vi hjælper dig med at rykke videre.



tag med til 
politisk-kulturel 
konFerenCe 2015
for medlemmerne af branchesektionerne luftfart, Sundhed & velvære, 
Organisationer, transport & turisme, Privat Service og Produktion.
25. og 26. april på vingsted Hotel og konferencecenter ved vejle

mød politikere, eksperter 
og meningsdannere, blandt andet:
Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen, 
Socialdemokratiet 

Christian Juhl, 
folketingsmedlem, enhedslisten 

Michael Blem Clausen, 
formand for Det radikale venstre, Høje-Taastrup  

Lizette Risgaard, 
næstformand i lO 

Laurits Rønn, 
direktør i Dansk erhverv 

Henning Jørgensen, 
professor ved Aalborg Universitet 

Hans Engell, 
politisk kommentator

vær med, når panelet under skarp styring af Cecilie 
Beck, vært på Tv2 Nyhederne, diskuterer brandvarme 
 arbejdsmarkedspolitiske emner som
● det gode arbejdsliv
● social dumping 
● fattige lønmodtagere

Workshops med foredragsholder Mads Bab, forfatter 
Christian Jungersen, sociolog Rasmus Willig, tidli-
gere medlem af europa-Parlamentet Britta Thomsen, 
foredragsholder Ulrik Lynge, tidligere kultur- og forsk-
ningsminister Jytte Hilden og politiinspektør Bent 
Isager-Nielsen.

Desuden tankevækkende og underholdende indslag 
med skuespiller Farshad Kholghi og foredragsholder 
Nils Villemoes samt en spændende overraskelse.
I branchesektionens indstik midt i bladet kan du læse mere om konferencen 
og om, hvordan du tilmelder dig.

Lizette Risgaard

Henrik Dam Kristensen

Christian Juhl

Laurits Rønn


