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“HK'erne har 
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faglig stolthed, 
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Hvis Danmark siger ja til den nye europæiske patentdomstol, så bliver 
der indirekte skabt flere arbejdspladser til HK’erne, mener HK/Privats 
tillidsrepræsentant i mAn Diesel & Turbo, rené foss-møller.

rené Håber på et ja 
til patentdomStolen
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 12  effektivitet kræver 
  ordentlige forhold

rammerne spiller en stor rolle, i forhold til om 
du kan være effektiv i dit arbejde. Derfor nytter 
det ikke, hvis chefen bare svinger pisken over 
medarbejdere, som ikke leverer varen. effektivi-
tet kræver ordentlige arbejdsforhold, planlæg-
ning, pauser og ikke mindst jævnlige forvent-
ningsafstemninger, lyder det fra eksperter i per-
sonlig effektivitet.

 16  Advarsler og fyringer for 
  manglende effektivitet

forventningerne til medarbejdernes effektivitet 
bliver større. flere sendes på kurser i personlig 
planlægning. og nogle får ligefrem advarsler for 
ikke at være effektive nok.

36  eu har stor indflydelse på dit job
når du går på job, er det i høj grad eu, der har 
bestemt dine rettigheder. Det gælder alt fra
ligeløn og barsel til arbejdstid og arbejdsmiljø. 
så der er god grund til at stemme til europa-
Parlamentsvalget og ikke mindst overveje, hvem 
du vil stemme på.

 36  Dit arbejdsmiljø styres 
  i detaljer af eu

Arbejdsmiljø styres helt ned i detaljen af eu. og 
netop nu er alle arbejdsmiljødirektiverne ved at 
blive evalueret. så din stemme til europa-Parla-
mentsvalget er vigtig.

44  opdag nye sider af dig selv
nyt værktøj kan måske hjælpe dig til at sætte 
ekstra gang i karrieren. Tag et karrieretjek på 
hk.dk.

18

 8  Her stemte næsten alle
HK/Privat havde udloddet kontante 
præmier til de HK-klubber, som kunne 
præstere den højeste stemmeprocent 
ved urafstemningen om de nye over-
enskomster. Mød tre tillidsrepræsen-
tanter fra de vindende klubber, og se 
lis terne over arbejdspladser og med-
lemmer, der vandt.

foTo LisbeTH HoLTen

NY SERIE 
fagligt fællesskab
HK/Privatbladet kigger, over de 

kommende numre, på forskel-
lige former for faglige fælles-
skaber - og værdien af dem 
vi lægger ud med at intervie-
we Helle mylund Jacobsen, 
der forsker i administration 

og forvaltning, og HK/Privats 
næstformand, marianne vind. 

sådan brillerer du 
til jobsamtalen
Det er ved den personlige samtale, du skal 
overbevise arbejdsgiveren om, at du er den 
nye medarbejder. samtidig skal du finde ud 
af, om jobbet er noget for dig. Praktisk og 
mental forberedelse er alfa og omega.

26foTo LisbeTH HoLTen

OK14
HVIS OG HVIS...
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Knap hver anden af de privatan-
satte HK’ere føler sig som en del af 
et fagligt fællesskab på deres ar-
bejdsplads. Det viser en medlems-
undersøgelse blandt 1639 medlem-
mer af HK/Privat. 

Her svarer 48 procent ja til, at 
de føler sig som en del af et fagligt 
fællesskab på deres arbejdsplads. 

Hvis man som mange af vores medlemmer fx er den eneste 
receptionist, bogholder eller lægesekretær på arbejdspladsen, 
er det måske svært at føle en faglig samhørighed med nogen. 
men så har man heldigvis fagforeningen, hvor der er masser 
af muligheder for at være faglig sammen med en masse an-
dre engagerede medlemmer, konstaterer marianne vind, der er 
næstformand i HK/Privat.   

i samme undersøgelse svarer 39 procent ja til, at der er en HK-
klub på deres arbejdsplads.  Det er for få, mener marianne vind:

i HK/Privat arbejder vi benhårdt på at tegne overenskom-
ster med flere virksomheder. overenskomsten er jo grundlaget 
for at have en HK-klub. samtidig arbejder vi også for at få flere 
tillidsrepræsentanter ude i de virksomheder, der har overens-
komst og tilstrækkelig mange medlemmer til at vælge en til-
lidsrepræsentant, fortæller marianne vind. 

HK/Privat er i øjeblikket ved at udforme en ny strategi, fag-
ligt fokus, der skal bringe medlemmerne tættere på hinanden 
og deres fag. Der kommer blandt andet til at være flere tilbud 
om arrangementer med fagligt indhold til mange forskellige 
faggrupper, ligesom HK/Privat vil støtte op om faglige netværk.

vi er stadig i startfasen, så alle former for input og gode idé-
er er meget velkomne, siger marianne vind.  

når HK/Privat spørger om det samme igen om et par år, vil 
flere forhåbentlig kunne svare bekræftende på, at de føler sig 
som en del af et fagligt fællesskab, og at der er en HK-klub i 
virksomheden, håber næstformand marianne vind.

HK/Privat vil løbende informere både her i bladet, på hjem-
mesiden, i nyhedsbrevet og på facebook om nye tilbud om net-
værk og arrangementer for dig.  

Hk/privatbladet påbegynder en artikelserie om fagligt 
fællesskab i dette nummer. 
læs de første artikler på side 26-31

Hver 2. Føler Sig Som en del 
aF et Fagligt FælleSSkab

Har I en HK-Klub 
på dIn arbejdsplads?

Ja 39 %
neJ 57 %
Ved ikke 5 %

er du med I et faglIgt netværK 
mellem Kolleger Inden for 
det samme arbejdsområde?
Ja 26 %
neJ 68 %
Ved ikke   6 %

KiLDe: HK/PrivAT-meDLemsunDersøgeLse, foreTAgeT Af ePinion.

føler du dIg som en del af 
et faglIgt fællessKab 
på dIn arbejdsplads?
Ja 48 %
neJ 38 %
Ved ikke 13 %

DEltag på 
facEbooK
Hvad er fagligt fællesskab for dig? Skriv på 
HK/Privats væg og deltag i konkurrencen 
om et Tegn & Gæt Platinium
www.facebook.com

- skriv HK/Privat i søgefeltet
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Søndag den 25. maj er der valg til Europa-Parlamentet 
og samtidig folkeafstemning om Danmarks tilslutning til 
den fælles europæiske patentdomstol.

I HK/Privat afholder vi os normalt fra at give medlem-
merne anvisninger på, hvordan de skal stemme. Det gæl-
der også denne gang. Opfordringen herfra skal alene gå 
på, at man bør se sig godt for og ikke mindst lytte efter, 
hvilke partier der tager udgangspunkt i forsvaret af løn-
modtagernes interesser.

At en dansk tilslutning til den fælles europæiske pa-
tentdomstol vil gøre det både lettere og billigere for dan-
ske virksomheder, ikke mindste de små og mellemstore 
- at få og håndhæve deres patentrettigheder i næsten hele 
Europa, er der vist ikke mange, der har draget i tvivl. Ej 
heller at det vil bidrage til at forsvare danske virksomhe-
der og arbejdspladser. Derfor ser vi også arbejdsgiverorga-
nisationerne agitere kraftigt for et ja.

Med nogle få undtagelser vil Danmarks vigtigste euro-
pæiske samhandelspartnere på den måde blive omfat-
tet af de samme regler for patenter, på samme måde som 
Danmark vil kunne blive det. Den demokratisk-politiske 
regulering af det europæiske indre marked tager således 
endnu et skridt fremad.

Argumenterne imod går i det væsentlige da også på to 
helt andre forhold. For det første at en europæisk domstol 

skal kunne fortolke de regler, danske virksomheder skal 
arbejde under, for så vidt det angår patentforhold i Dan-
mark. Og dernæst en frygt for at der vil ske et skred i ret-
ning af, at der vil blive udtaget patenter på ting, der ikke i 
dag kan udtages patenter på. Lige fra menneskeligt DNA 
til tastaturgenveje og papirclips. En udvikling de fleste er 
enige om at modarbejde - patentdomstol eller ej.

Der var stor politisk og diplomatisk anerkendelse af 
statsministeren, da det under det danske EU-formand-
skab forrige år lykkedes at forhandle en aftale om den 
europæiske patentdomstol på plads. Skiftende danske re-
geringer har arbejdet hårdt på det projekt gennem flere 
år. Det store flertal af europæiske lande tilslutter sig. Den 
fælles europæiske patentdomstol kommer. Spørgsmålet 
er alene, om Danmark skal være med. Det er ærgerligt, at 
taktiske hensyn og parlamentarisk spilfægteri i Folketin-
get gør det nødvendigt med en folkeafstemning om et så 
”nørdet” emne.

Men det ændrer alt sammen ikke på, at vi alle skal til 
stemmeboksene den 25. maj. Opfordringen herfra er en-
kel og meget klar: Stem!

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

Stem den 25. maj

Den fælles europæiske patentdomstol kommer, 
spørgsmålet er alene, om Danmark skal være med.’

nu dages det
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Merit for TR-kurser
tillidsvalgte har nu mulighed for at få me-
rit for Tr-uddannelsens to grundkurser ”faglig 
indsigt” og ”faglig træning”. Kombineret med til-
lægsmoduler og supplerende materiale kvalifi-
cerer tillidsvalgte sig til at gå til eksamen i faget 
personalejura og Hr på akademimerkonomud-
dannelsen. 

- Jeg er glad for, at vi har fået lavet en løsning, 
der betyder, at vi kan tilbyde vores tillidsrepræ-
sentanter nogle kompetencegivende kurser. både 
fordi vi imødekommer et ønske hos de tillidsvalg-
te, men også fordi det viser, at vores kurser har 
et højt niveau, siger næstformand i HK Danmark, 
mette Kindberg. 

Den 12. og 13. juni går de første tillidsrepræ-
sentanter til eksamen. De kommer fra HK stat og 
HK Kommunal. nu skal muligheden gøres tilgæn-
gelig for alle HK’s tillidsrepræsentanter, og der-
udover skal der kigges nærmere på muligheden 
for at gøre andre af Tr-uddannelsens kurser me-
ritgivende til akademimerkonomuddannelsen.

50+ slipper nu for 
at afgive helbredserklæring

Medarbejdere over 50 år, der arbejder i industrien, har fået bedre pen-
sionsvilkår pr. 1. maj. forbedringen er en del af forbedringerne ved oK14 i 
industriens funktionæroverenskomst.

Hidtil har de i modsætning til deres yngre kolleger risikeret at skulle af-
give en helbredserklæring for at blive fuldt dækket af pension og forsik-
ring, for eksempel ved sygdom eller dødsfald, når arbejdspladsen skiftede 
pensionsselskab. men nu er de ældste i virksomheden også automatisk 
sikret fuld dækning uden at skulle give oplysninger om deres helbred.

- Det er slut med at stille skærpede krav på grund af deres alder. nu 
gælder princippet om, at hvis man som medarbejder kan arbejde, så har 
man også ret til fuld dækning af pensionsordningen og dens forsikringer. 
Det er et reelt udtryk for solidaritet, siger simon Tøgern, formand for HK/
Privat.

Typisk går 10-15 procent af den enkelte medarbejders pensionsindbe-
talinger til forsikringer. men ældre medarbejdere risikerede ikke at kunne 
få de forsikringer, fordi de ansås for dårligere arbejdskraft end de yngre.

- Det er ikke rimeligt, i en tid hvor alle bliver ældre og samtidig bliver 
længere på arbejdsmarkedet. Det har vi heldigvis sat en stopper for nu, 
understreger simon Tøgern.

alt for mange af HK/privats medlemmer er i dag 
stavnsbundet af jobklausuler. Derfor får regeringens pla-
ner om at sætte hårdt ind mod klausulerne stor ros fra 
fagforeningen. HK/Privat foreslog netop Produktivitets-
kommissionen at gøre op med klausulerne, helt i start af 
kommissionens arbejdsproces.

- Det er et kæmpe fremskridt for vores medlemmer, 
som alle er på det private arbejdsmarked. vi ved, at 11 
procent af vores medlemmer er bundet på hænder og 
fødder af klausulerne. Kun 16 procent af dem har et le-
derjob, mens 84 procent er helt almindelige medarbejde-
re. Det hører ingen steder hjemme, siger formand for HK/
Privat, simon Tøgern.

84 procent af HK/Privat-medlemmerne, der har en 
konkurrenceklausul, mener, den begrænser deres mu-
lighed for at skifte job. Desuden føler 54 procent, at de er 
blevet påtvunget konkurrenceklausulen af arbejdsgive-
ren.

- Klausulerne fastfryser arbejdsmarkedet og er til 
skade for virksomhedernes konkurrenceevne og med-
lemmernes job og karriere. Derfor er regeringens udspil 
en fordel for både virksomheder og medarbejdere, fordi 
det vil skabe flere arbejdspladser, siger simon Tøgern.

Han understreger, at HK/Privat vil gå aktivt ind i arbej-
det med at få den endelige regulering på plads.

mange slags jobklausuler

Konkurrenceklausul - med konkurrence-
klausuler må den enkelte ikke lade sig an-
sætte hos virksomhedens konkurrenter. 
Kundeklausul - med kundeklausuler må 
den enkelte ikke lade sig ansætte hos virk-
somhedens kunder. 
Jobklausul - med jobklausuler aftaler ar-
bejdsgivere, at de ikke må ansætte hinandens 
medarbejdere. 
Uddannelsesklausul - med uddannelses-
klausuler skal en medarbejder betale udgif-
terne til en uddannelse tilbage, hvis vedkom-
mende forlader sit job inden for en vis pe-
riode. 
Rekrutteringsklausul - med en rekrutte-
ringsklausul (også kaldet en kollegaklausul) 
forbydes en ansat i et nyt job at formidle stil-
linger på den nye arbejdsplads til tidligere 
kolleger. 
Vikarklausul - med en vikarklausul kan 
brugervirksomheder, der ansætter en vikar 
fra et vikarbureau, blive afkrævet et gebyr for 
bureauets uddannelse af vikaren. 

Stor roS til regeringenS indgreb mod Jobklausuler
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Det er sin sag både at have styr på det, der står 
med småt, og det, der står mellem linjerne. Så er 
det godt, at du har folk til det. Som medlem af HK 
får du nemlig gratis rådgivning af vores faglige 
og juridiske eksperter. Med over 100 års erfaring 
og næsten 300.000 medlemmer i ryggen har vi de 
faglige kompetencer og de nødvendige muskler til 
at støtte dig i dit arbejdsliv.

VI NÆRLÆSER
LIGE MED

HK.DK

802664_ann_ABCD_210x280.indd   2 08/05/14   10.12
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REJSEGAvEKORT På 20.000 KRONER 
Rikke Brødbæk Andersen, 8600 Silkeborg
iPAD AiR Wi-Fi+4G 128 GB
Pernille Hviid Rønslund, 8660 Skanderborg
BiOGRAFGAvEKORT A 500 KRONER
Martin Mølbæk Nielsen, 9700 Brønderslev
Trine Kirkeby, 3500 værløse
Arne Jæger, 5220 Odense Sø
Trunte Paola Kleister, 7100 vejle
Thorkild Pilegård Markussen, 5000 Odense C
Mette Wærn Kristensen, 8930 Randers Nø
Birthe vestergaard, 2300 København S
vibeke Jensen, 9830 Tårs
Maria Madsen, 9220 Aalborg ø
Ea Welsch Andersen, 3100 Hornbæk
Emily Garcia Orbigo, 2670 Greve
Bettina Højbak Sunesen, 9560 Hadsund
Mette Marie Pørtner, 8740 Brædstrup
Bent Nielsen, 4800 Nykøbing F
Josef Carsten Rehman, 2100 København ø
Susanne M. Tæstensen, 6330 Padborg
Dina Dellepiane, 2770 Kastrup
Marianne Nielsen, 2730 Herlev
ida Møller, 2650 Hvidovre
Jytte Frederiksen, 9500 Hobro
Trine Schjær Thomsen, 7500 Holstebro
Berit Toftedal Jørgensen, 4560 vig
Flemming Bo Hedeager, 5260 Odense S
Conny Sørensen, 6000 Kolding
Sara Bay Nissen, 2800 Kongens Lyngby
Kirsten Beckmann-ilhan, 7442 Engesvang
Carina M. Anghall Mikkelsen 1729 København v
ingrid Klausen, 7400 Herning
Marie Larsen, 6330 Padborg
Dorte Storgaard Jensen, 8700 Horsens
Marwa Abbas Mohammad, 2750 Ballerup
iuliia Shevchenko Jensen, 9690 Fjerritslev
Dorthe Taasti, 8960 Randers Sø
Stella Karina Rolin, 3250 Gilleleje
Jannie Elgaard Rasmussen, 4261 Dalmose
Simon Leegaard Rasmussen, 4800 Nykøbing F
Rune Beck Krøgh, 9632 Møldrup
Carsten Sørensen, 8700 Horsens
Susanne Kvejborg, 7700 Thisted
Michael Pico Kjeldsen, 2670 Greve
Alice Munk Hess, 9220 Aalborg ø
Jens Jakob Bagterp, 2200 København N
Sanne Ringgaard Pedersen, 8732 Hovedgård
Joan Lægg Willumsen, 4683 Rønnede
Ann Samsing, 6710 Esbjerg v
Hanne Mikkelsen, 9000 Aalborg
Lisbeth Müller, 4300 Holbæk
Pernille Luffe Bugtrup, 2730 Herlev
James Russell Davis, 8471 Sabro
Kirsten Andersen, 7800 Skive

Her Stemte 
næSten alle

HK/Privat havde udloddet kontante 
præmier til de HK-klubber, som 
kunne præstere den højeste 
stemmeprocent ved urafstemningen 
om de nye overenskomster. Mød 
tre tillidsrepræsentanter fra de 
vindende klubber her

AF JESPER PEDERSEN  FOTO ULRiK TOFTE

DiSSe MeDleMMer vanDT
Der var præmier på højkant til alle de med-
lemmer, der stemte til OK14.  50,8 procent 
afgav deres stemme, og følgende medlem-
mer vandt i lodtrækningen. 

Stemme-
procent

Tillidsrepræsentant

1-4 HK-medlemmer (2.000 kroner)
Tandlæge Niels Dam 100 Jeanne Nielsen*

Bergholdt A/S 100 Lotte iglemose Paaske*

5-10 HK-medlemmer (5.000 kroner)
Tandlægerne på Frederiksberg Aps. 100 Gitte Nielsen

Advokathuset A/S 100 Dorthe Lund Nielsen

11-20 HK-medlemmer (10.000 kroner)
iSS Facility Service A/S 100 inge-Lise Sundwell

Nofo Print A/S 100 Allan Johansen

21-40 HK-medlemmer (15.000 kroner)
Centrum Grafisk Færdiggørelse A/S 94,6 Jim Skovrider

NKT Cables A/S 100 Bente Hjelm villadsen

41-100 HK-medlemmer (25.000 kroner)
Elopak Denmark A/S 96,6 Henrik Tunø Olesen

Stibo Graphic A/S 97,9 Claus Nørgaard Hansen

101+ HK-medlemmer (50.000 kroner)
KMD A/S Aalborg 77,2 Kim Skovgaard

Post Danmark Kundelinjen København 79,8 Jens Felskov

* ikke alle virksomheder har en tillidsrepræsentant. Jeanne Nielsen og Lotte iglemose 
Paaske er HK-kontaktpersoner på deres arbejdsplads. 

DiSSe arbejDSPlaDSer vanDT
i forbindelse med urafstemningen satte HK/Privat pengepræmier på højkant 
til HK-klubkasserne på de arbejdspladser, som har præsteret den højeste 
stemmeprocent. i virksomheder, hvor alle har stemt, er der blevet trukket lod om 
præmierne. 

OK14
HVIS OG HVIS...

OK14_badge_56mm.indd   2 02/12/13   10:51
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Jim Skovrider var rundt for at snakke 
med hvert eneste medlem på arbejdsplad-
sen. Han fortalte hvad den nye overens-
komst helt konkret består af, og at HK/
Privat anbefalede sine medlemmer at 
stemme ja. 

- Men jeg har ikke selv anbefalet noget 
til mine kolleger. Det har været ren orien-
tering, for jeg synes, at det klart vigtigste 
var, at folk stemte. Men jeg har da indtryk 
af, at de fleste stemte ja, siger Jim Skovri-
der, der har været tillidsrepræsentant på 
Centrum Grafisk Færdiggørelse A/S siden 
januar i år. 

Den aktive indsats gav gevinst. Det var 
ikke så vanskeligt at få folk til at interes-
sere sig for overenskomsten, når først Jim 
Skovrider henvendte sig. Og langt de fle-
ste kvitterede da også med at sætte deres 
stemme - knap 95 procent. 

Det har sikret HK-klubben på den gra-
fiske virksomhed i Randers en kontant 
pengepræmie på 15.000 kroner. Hvad 
pengene skal bruges til, ved de ikke end-
nu. Det bliver en fælles beslutning blandt 
medlemmerne. 

Når Jim Skovrider talte med sine kolle-
ger, var der ét emne, som fyldte mest. 

- Det, der har været størst interesse for, 
er helt sikkert fritvalgskontoen. Det er jo 
også penge til alle. De fleste af os her er så 
gamle, at eksempelvis det med barsel ikke 
er så aktuelt, siger Jim Skovrider.

Overenskomsten er generelt vigtig for 
Jim Skovrider og hans kolleger. Det er en 
ramme og nogle regler at arbejde efter, 
som indimellem bliver hevet frem. Og så 
er det et vigtigt redskab til at argumentere 
for, at flere skal melde sig ind i HK. 

- Jeg synes, at organiseringen her er for 
lav. Overenskomsten er mit bedste våben, 
når jeg skal prøve at organisere kolleger; 
at det altså er os, HK, som har sikret de 
regler, der er.

JIm SkovrIder

tillidsrepræsentant hos 
Centrum grafisk Færdiggørelse A/S
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Hen over efteråret sidste år var der en 
del tvivl og frustration blandt tandklinik-
assistenterne hos Tandlægerne på Frede-
riksberg A/S. Der var meget overarbejde. 
Nogle fik den rette overtidsbetaling, som 
overenskomsten sikrer, mens andre snød 
sig selv, fordi de ikke havde styr på regler-
ne og ikke havde lyst til at gå til deres le-
der. Der var heller ikke nogen tillidsrepræ-
sentant, selv om de var tilstrækkelig man-
ge til at kunne vælge én. 

I december kulminerede det. 47-årige 
Gitte Nielsen satte sig igennem og blev 
ovenikøbet valgt til tillidsrepræsentant. 
Nu er der kommet styr på reglerne. 

Og den engagerede indsats har Gitte 
Nielsen fortsat i bestræbelserne på at få så 
mange af sine kolleger til at stemme ved 
den netop afsluttede urafstemning om de 
nye overenskomster. 

- Det kan være svært at nå at snakke 
med kollegerne, fordi de ofte er inde ved 
deres tandlæge. Men jeg har sendt mails 
og sms’er rundt til alle. Og så har vi ellers 
haft en lille krog, der hvor vi fremkalder 
røntgen, hvor folk har kunnet komme en 
halv time om formiddagen, og stemme 
på vores fastnetcomputer, siger Gitte Niel-
sen. 

På den måde har hun fået alle med-
lemmer til at stemme. Alle har stemt ja, 
ved hun. De har især været tilfredse med, 
at fritvalgskontoen stiger til to procent.

Med en stemmeprocent på 100 har 
HK-klubben vundet 5.000 kroner. De 
penge kunne Gitte Nielsen godt tænke sig 
at bruge på et socialt arrangement med 
teambuilding indbygget. Både for med-
lemmer og ikke-medlemmer.

- Det er svært at få folk til at melde sig 
ind. De synes, at det er for dyrt. Så jeg hå-
ber, at vi med sådan et arrangement må-
ske kan blive bedre til at løfte i fællesskab 
- og eventuelt få flere medlemmer, siger 
Gitte Nielsen. ❚

GItte NIelSeN

tandlægerne på Frederiksberg A/S

FOTO LiSBETH HOLTEN
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HK/privats medlemmer hos NKT Cables A/S i Asnæs, der er en 
global leverandør til energisektoren, har selv været ret engagere-
de i afstemningen om den nye overenskomst. Det fortæller Bente 
Hjelm Villadsen, der er HK’erne tillidsrepræsentant på arbejds-
pladsen. 

- Men jeg sendte en mail rundt til mine kolleger om, at de lige 
skulle huske at komme op til mig og stemme, hvis de ikke allere-
de havde gjort det hjemmefra, siger Bente Hjelm Villadsen. 

Og med den strategi lykkedes det, som den eneste HK-klub 
med mere end 20 medlemmer, at få 100 procent til at stemme. 
De 15.000 kroner skæppede godt i klubkassen. 

- Vi havde også en stemmeprocent på 100 sidste gang og 
vandt ligeledes 15.000 kroner. Dem brugte vi til et socialt arran-
gement, hvor vi var ude at hygge os. Derfor tror jeg også, at folk 
har været ekstra opsatte på, at vi skulle vinde igen, siger tillidsre-
præsentanten.

Det er især forbedringer i form af fordoblingen af fritvalgskon-
toen fra en til to procent af lønnen og den bedre mulighed for at 
tage efteruddannelse, som medlemmerne hos NKT Cables A/S 
har været optaget af i den nye overenskomst. 

Generelt er Bente Hjelm Villadsen meget glad for være ansat 
et sted med overenskomst. Noget, der har været på NKT Cables 
A/S i hvert fald lige så længe, hun har været der. 

- For mig er det meget vigtigt, at der er ordnede forhold, og at 
det er min fagforening, som forhandler gode løn- og ansættelses-
vilkår. Især dét, at vi har en arbejdsgiverbetalt pension, er meget 
vigtigt, siger hun. 

Men det er svært at overbevise ikke-medlemmer om, at de skal 
melde sig ind. 

- De, der ikke er med i HK her på arbejdspladsen, har aktivt be-
stemt sig for, at de ikke vil være med. Så de er ikke sådan at rykke. ❚

BeNte HJelm vIlladSeN

tillidsrepræsentant hos nKt Cables A/S

OK14
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›

eFFektivitet 
kræver 
ordentlige 
ForHold

rammerne spiller en stor 
rolle i forhold til, om du kan 
være effektiv i dit arbejde. 
Derfor nytter det ikke, 
hvis chefen bare svinger 
pisken over medarbejdere, 
som ikke leverer varen. 
effektivitet kræver 
ordentlige arbejdsforhold, 
planlægning, pauser og 
ikke mindst jævnlige 
forventningsafstemninger, 
lyder det fra eksperter i 
personlig effektivitet

AF MALENE MøLGAARD FOTO LiSBETH HOLTEN
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vis du som medarbejder ikke performer godt nok, el-
ler hvis du sidder med dårlig samvittighed over, at du 
ikke når nok i forhold til, hvor mange timer du lægger 
i dit arbejde, så er det ikke kun din egen skyld. Vilkåre-
ne på arbejdspladsen spiller nemlig en stor rolle i for-
hold til, om medarbejderne kan være effektive.

- Manglende effektivitet kan skyldes rammer, som 
virksomheden ikke har taget hånd om. Det kan skyl-
des uddannelse, som medarbejderne ikke har fået. Det 
kan være, man måler på de forkerte ting - rigtig man-
ge virksomheder måler kun på tid. Og man kan have 
fokus på det forkerte, forklarer Mark Mayland. Han 
har rådgivningsvirksomheden Personlig Workflow og 
underviser i planlægning, organisering og effektive ar-
bejdsrutiner.

- Jeg tror, der er rigtig meget at hente i at træne 
medarbejderne i at holde fokus. At være til stede i op-
gaven er den helt store udfordring for mange menne-
sker, fordi der er så mange afbrydelser på arbejdsplad-
sen, siger Mark Mayland.

Han fortæller om et kursushold for nylig, som ef-
terfølgende gik hjem og talte antallet af afbrydelser i 
løbet af en arbejdsdag.

- De havde 25 afbrydelser om dagen. Der går måske 
op til fire minutter fra hver afbrydelse, til man har fo-
kus på opgaven igen. Ganget med 25 svarer det til 100 
minutter, som man kan tage ud af dagens arbejde. Det 
løber hurtigt op, og det koster, siger han og påpeger, at 
en alvorlig effektivitetsdræber er åbne kontorlandska-
ber, som i den grad inviterer til afbrydelser.

Mark Mayland anbefaler altid virksomheder at ska-
be frirum til planlægning og refleksion.

- Det kan fx være at skabe en kultur, hvor det er nor-
malt, at medarbejderne en gang om ugen sætter sig i et 
afsides lokale, hvor de uden forstyrrelser kan koncen-
trere sig om at skabe overblik, forholde sig til løse ender 
og planlægge, hvad der skal ske den næste uge. Hvis le-
deren tillader, at medarbejderne bruger tid på at priori-
tere deres opgaver, og frigør tid til at træne planlægning, 
så vil det frigøre så meget tid, siger han.

Nemmere, hurtigere, smartere
Dorthe Rindbo, der er forfatter og rådgiver i effekti-
vitet og personlig planlægning, oplever, at krisen har 
ført til øget fokus på effektivitet.

- Når jeg bliver kaldt ud til kundemøder, så er det 
ofte, fordi der er skåret ind til benet, og medarbejder-
ne er stressede. Jeg oplever, at virksomhederne står i 
en svær situation og egentlig ikke skruer på alle knap-

per for at presse medarbejderne, men faktisk gerne vil 
forebygge og finde ud af: Hvordan bruger vi vores tid 
bedst? Hvordan prioriterer vi? Hvilke tidsrøvere har 
vi? Hvordan får vi styr på vores indbakke? siger Dorthe 
Rindbo, som ofte gør lederne opmærksom på, at det 
ikke er nok at klæde medarbejderne på fagligt, men at 
de også skal have værktøjer til at udføre deres arbejde 
nemmere, hurtigere og smartere.

- Jeg oplever, at der er stor plads til forbedring ude 
på arbejdspladserne. Ikke fordi citronen skal presses 
til sit yderste. Effektivitet handler ikke om, at du skal 
løbe så stærkt, at du bliver stakåndet. Det handler om 
at finde ud af, hvad der er vigtigt, og så bruge den rette 
mængde tid på de rigtige opgaver, understreger hun.

Mark Mayland er fuldstændig enig:
- Det er vigtigt at diskutere succeskriterierne på ar-

bejdspladsen - ellers giver det dobbeltarbejde, forkla-
rer han.

- HK’erne har enormt høj faglig stolthed, og det bety-
der, at de nogle gange overleverer. Jeg oplever tit, at folk 
leverer mere, end de behøver. Det koster enormt mange 
ressourcer og tid. Derfor er det nødvendigt at diskutere 
succeskriterier og forventningsafstemme både med le-
dere og kolleger, understreger Mark Mayland.

- Mange ser det her som en rationaliseringstanke-
gang. Jeg ser det som en metode til at frigøre ressour-
cer, så man kan løse tingene smartere og gå tidligere 
hjem. Det handler om optimering af processer. Og min 
tese er, at de virksomheder, som vælger det som en stra-
tegi at have fokus på effektivitet og workflow, er dem, 
der kommer til at klare sig bedst de næste ti år. ❚

H

Hvis lederen tillader, at 
medarbejderne bruger 
tid på at prioritere deres 
opgaver, og frigør tid til 
at træne planlægning, 
så vil det frigøre så 
meget tid.
Mark Mayland, underviser i planlægning, 
organisering og effektive arbejdsrutiner

’

effektivitet handler ikke om, at du skal løbe så stærkt, at du bliver 
stakåndet. Det handler om at finde ud af, hvad der er vigtigt, og så 
bruge den rette mængde tid på de rigtige opgaver.
Dorthe Rindbo, forfatter og ekspert i personlig planlægning’
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❚ Tøm hovedet for alle de løse ender og 
ting, du går rundt og husker på. Hvis du 
går med dine opgaver i hovedet, bruger 
du dine ressourcer på at huske i stedet 
for at løse opgaver.

❚ skriv lister med ting, du skal huske, og 
opgaver, som skal løses, ned ét sted. ikke 
på fem-seks forskellige løse Post-it-no-
ter eller i din e-mail-indbakke.

❚ Anslå tidsforbruget for opgaverne på din 
to do-liste.

❚ Prioriter huskelisten, gerne i en dagsli-
ste, en ugeliste og en fremtidsliste.

❚ Del store opgaver op i mindre bidder, og 
prioriter dem i rækkefølge.

❚ Lav en ugentlig gennemgang af alle dine 
opgaver.

❚ ryd op i din indbakke. første gang du læ-
ser en mail, skal du tage stilling til den - 
skal den gemmes i arkiv, under opgaver 
eller slettes? e-mails med information, 
som du gerne vil gemme, skal i en ar-
kivmappe - indbakken er ikke det rigtige 
sted, fordi du kommer til at bruge tid på 
at læse den samme mail igen og igen. e-
mails med fremtidige opgaver skal ikke 
fylde i din indbakke. omdan mailen til en 
opgave, og placer den i en opgaveliste. 
Hvis din e-mail er i kaos, giver du opga-
verne mere tid og opmærksomhed, end 
de fortjener.

❚ Hold fokus. Du kan kun gøre én ting ad 
gangen.

KiLDe: mArK mAyLAnD, PersonLig WorKfLoW

❚ Mål. som medarbejder skal du vide, 
hvad der er organisationens og dine egne 
mål - og hvad det betyder for dig og dit 
arbejde, dine ansvarsområder og det, der 
står øverst på to do-listen. Lederne synes 
ofte, det står klart. men medarbejderne 
synes det ikke altid.

❚ fokus. vi vil for meget på en gang. Alle 
undersøgelser viser, at man bliver mere 
ineffektiv ved at multitaske. Derfor er det 
nødvendigt at vælge ud, hvad der er vir-
kelig vigtigt. i 2014, i første, anden, tredje, 
fjerde kvartal. vælg ud og parker de an-
dre ting, som du så kan forfremme, når 
du er færdig med noget. Aftal med che-
fen, hvad der skal være dit fokus, og prio-
riter opgaverne efter det - også de nye, 
som kommer ind fra sidelinjen eller che-
fen.

❚ planlægning. Der skal være systemer 
og værktøjer til planlægning, som passer 
til dig og dit job. fx prioriterede og effek-
tive to do-lister eller det ugentlige top-
møde med dig selv.  

❚ afsæt tid. Du bliver nødt til at bruge 
tid på at planlægge. Hvis medarbejder-
ne skal være effektive, er chefen nødt til 
at acceptere, at der skal investeres tid 
i planlægning af dagen og længere tid 
frem. men det betaler sig. Desværre er 
planlægning noget af det, der ryger hur-
tigt, når vi har travlt og mangler tid. men 
den bedste investering, hvis man vil være 
effektiv, er at afsætte tid til det.

❚ Hold pause i pausen. uanset hvor 
travlt der er på en arbejdsplads, skal det 
prioriteres at lade op og holde pauser. 
rigtige pauser giver mere effektive med-
arbejdere. Det er vigtigt at holde pause i 
pausen! mange ringer til lægen eller går 
på facebook i pausen, men det er ikke 
at holde pause. Pauser skal italesættes 
som noget nødvendigt og tages med god 
samvittighed. Her er lederen kulturbæ-
reren, så hvis lederen har for travlt til at 
holde pauser, så har alle for travlt til det.

KiLDe: DorTHe rinDbo, DorTHerinDbo.DK 

DeT KAn Du seLv gøre 
for AT bLive mere effeKTiv

grunDviLKår for, AT meDArbeJDere KAn være effeKTive5
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et seneste år har Dorthe Rind-
bo haft fire klienter, der blev 
sendt af deres chefer med en 
skriftlig advarsel. Årsag: de var 
ikke effektive nok.

- For nylig hørte jeg om en mand, som 
i forbindelse med jobsøgning fik testet 
sine evner inden for planlægning og prio-
ritering. Han fik tilsendt en fyldt indbak-
ke med beskeden om, at han havde otte 
timer til at prioritere og svare på det, han 
vurderede som vigtigst, fortæller Dorthe 
Rindbo, der er forfatter og ekspert i per-
sonlig planlægning.

Hun oplever en stigende tendens til, at 
arbejdsgiverne kræver kompetencer inden 
for personlig effektivitet.

- Man skal ikke bare have en høj faglig-
hed. Man skal også kunne tilbyde en god 
og høj personlig effektivitet på dagens job-
marked. Sådan har det altid været for an-
satte med høje stillinger. Men nu drypper 
de forventninger længere ned i organisati-
onerne, hvor det også forventes, at du som 
almindelig medarbejder har en høj effekti-
vitet, forklarer Dorthe Rindbo.

- Mange er blevet dygtige til personlig 
planlægning, fordi det er en nødvendighed 
med familie og job. Men de, der ikke har 
styr på det, stikker mere ud og er pludselig 
blevet meget synlige for lederen, fortæller 
hun om de dybt chokerede medarbejdere, 
der kommer til hende med en advarsel og 
krav om at blive mere effektive.

- Når jeg sidder med sådan en med-
arbejder, så har lederne ofte allerede mi-
stet tålmodigheden, og medarbejderen får 
ikke chancen for at skabe en forandring. 

Flere gange har jeg oplevet, at de knap nok 
når to-tre gange hos mig, før de bliver fy-
ret. Det er en urimelig position at sætte en 
medarbejder i, fordi lederne ikke har væ-
ret proaktive nok, konstaterer hun.

At fokus på effektivitet, planlægning 
og produktivitet vokser, bekræfter Mark 
Mayland, der har rådgivningsvirksomheden 
Personlig Workflow, som de seneste fem år 
har mærket en stærkt stigende efterspørg-
sel på kurser, workshops og personlig råd-
givning.

- Typisk kommer folk efter en MUS-
samtale, hvor en presset medarbejder og 
chefen er blevet enige om personlig træ-
ning, forklarer Mark Mayland.

Han deler opfattelsen af, at fokus på 
personligt workflow efterhånden er blevet 
trukket længere ned på gulvet, efter at an-
svaret for planlægning og effektivitet tidli-
gere mest har været lederens problem.

- Nu er det blevet medarbejdernes også, 
konstaterer han.

Men det handler ikke kun om, at virk-
somhederne svinger effektivitetspisken, 
fordi medarbejderne ikke performer godt 
nok. Mange - især vækstvirksomheder - 
har også fokus på positive kulturforan-
dringer, understreger Mark Mayland.

- Selvledelse har været på dagsordenen 
længe, men man har nok ikke haft de rigtige 
værktøjer til, hvordan man gør det. Det ople-
ver jeg, at nogle virksomheder er begyndt at 
synliggøre ved at have fokus på, hvordan ar-
bejder vi her, hvordan holder vi møder, hvor-
dan styrer vi tiden og bruger vores ressour-
cer bedst. Og hvis man gør det rigtigt, fører 
det til arbejdsglæde og resultater. ❚

d

advarSler 
og Fyringer 
For manglende 
eFFektivitet

Forventningerne til medarbej-
dernes effektivitet bliver større. 
Flere sendes på kurser i per-
sonlig planlægning. Og nogle får 
ligefrem advarsler for ikke at 
være effektive nok

AF MALENE MøLGAARD FOTO LiSBETH HOLTEN

For nylig hørte jeg om en 
mand, som i forbindelse 
med jobsøgning fik 
testet sine evner inden 
for planlægning og 
prioritering. Han fik 
tilsendt en fyldt indbakke 
med beskeden om, at 
han havde otte timer til 
at prioritere og svare på 
det, han vurderede som 
vigtigst.
Dorthe Rindbo, forfatter 
og ekspert i personlig planlægning

’
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- Mange er blevet dyg-
tige til personlig plan-
lægning, fordi det er 
en nødvendighed med 
familie og job. Men de, 
der ikke har styr på det, 
stikker mere ud og er 
pludselig blevet meget 
synlige for lederen, 
fortæller Dorthe Rindbo, 
der er ekspert i person-
lig planlægning.
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Sådan brillerer dU 
ved jobSamtalen
Det er til den personlige samtale, du skal overbevise arbejdsgiveren om, at 
du er den nye medarbejder. Samtidig skal du finde ud af, om jobbet er noget 
for dig. Praktisk og mental forberedelse er alfa og omega

AF ROSA MiDDELBOE  iLLUSTRATiON MAi-BRiTT BERNT JENSEN

Før SaMTalen
Undersøg virksomheden. Brug internettet, dit netværk og lo-
kale medier. Skriv en liste  med mulige spørgsmål til arbejds-
pladsen. Fx: Hvem skal du arbejde sammen med? Hvordan 
ser en almindelig arbejdsdag ud? Hvordan er arbejdspladsens 
kultur? Forbered dig også på, hvad du vil svare til samtalen. 
(Se afsnittet ”Det spørger de om”). 

Hvis du ved, hvem du skal møde til jobsamtalen, så lav lidt 
research på de sociale medier, fx facebook og LinkedIn. Her 
kan du måske finde information og inspiration til den indle-
dende smalltalk, som ofte foregår, mens I går hen til lokalet, 
hvor samtalen finder sted. Det kan fx være fælles bekendte, 
beslægtede uddannelser eller sammenlignelige professionelle 
erfaringer. 

Øv din elevatortale, så du er parat til at svare på den typiske 
opfordring: ’Fortæl lidt om dig selv’. Elevatortalen er ultrakort 
(du skal kunne nå at holde den på en elevatortur) og giver svar 
på: Hvem er du? (fagligt/uddannelse). Hvad er du god til? (pro-
fessionelle erfaringer). Hvad vil du? (passion og ambitioner). 

bliv bevidst om dine svage sider i arbejdssammenhæng, og 
vær forberedt på at skulle svare på, hvordan du håndterer dem, 
så de ikke fremstår som potentielle problemer for virksomhe-
den. Ingen er perfekt, så det virker utroværdigt at foregive, at du 
er fuldstændig fejlfri. Vis selvindsigt og vilje til at udvikle dig. 
KiLDer: THomAs fLygAre, HKA og KonsuLenTHuseT bALLisAger 

MeDbrinG
❚ Stillingsopslaget (så du kan referere til det i dine 
 spørgsmål og svar) 
❚ Eksamensbeviser (de skal sjældent vedlægges 
 ansøgningen)
❚ Referencer (hvis de ikke står i dit CV)
❚ Din ansøgning 
❚ Dit cV

TranSPOrT
tag af sted i god tid. Undersøg parkeringsmuligheder eller 
offentlig transport, så du er sikker på, at du ikke kommer for 
sent til samtalen.

UnDer SaMTalen
Det første indtryk afgør ofte, hvordan resten af samtalen 
spænder af. Vær velklædt. Tilpas din påklædning efter, hvil-
ken slags virksomhed du skal ansættes i og hvilken type job, 
det drejer sig om. 

forsøg at virke rolig og imødekommende. 
❚ Gå målbevidst hen til den person, du skal til samtale hos. 
❚ Se ham/hende i øjnene, og giv et fast håndtryk. 
❚ Sid afslappet og rank. 
❚ Vær ærlig i dine svar. Men husk også, at du selv vælger, hvad 

du vil fortælle om dig selv. Svar kort, og uddyb med eksempler. 
❚ Vær opmærksom på dit tonefald, og hvor hurtigt du taler. 
❚ Lyt til, hvad der bliver sagt. Afbryd aldrig. 
❚ Hvis der er flere til stede under samtalen, så hav øjenkon-

takt med den, der stiller et spørgsmål, men forsøg også un-
dervejs at inddrage de øvrige. 

❚ Fortæl, hvilke opgaver du kan løse. Fokuser på det, du er 
god til. Tænk positivt. Vis interesse, og stil gerne spørgsmål 
undervejs. 

❚ Vær loyal. Omtal aldrig din tidligere arbejdsplads eller chef 
negativt. 

❚ Spørg gerne til den videre proces, når samtalen er ved at 
være slut. Hvor mange ansøgere er indkaldt til samtale? 
Hvornår kan jeg forvente at få svar? 

❚ Slut af med at fortælle, at du stadig er interesseret i jobbet, 
hvis du altså er det. Giv hånd, og sig tak for samtalen. 

KiLDe: THomAs fLygAre, HKA
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DeT SPørGer De OM
I Karrierevejviser 2014 finder du 90 
spørgsmål, som ansættelsesudvalg typisk 
stiller. Listen er baseret på oplysninger fra 
personaleansvarlige i små og store, offent-
lige og private virksomheder. Her er et ud-
pluk af spørgsmålene. Find resten på kar-
rierevejviser.dk.

Indledning
❚ Fortæl kort om dig selv.
❚ Hvorfor søger du netop dette job?
❚ Fortæl med dine egne ord, hvad du fore-

stiller dig, at du skal lave i jobbet?

Din personlighed
❚ Hvad er dine personligt stærke sider? 

Nævn tre af dem.
❚ På hvilke områder ønsker du at styrke 

din personlighed? Nævn tre af dem.
❚ Hvordan vil dine venner/din familie be-

skrive dig?

Din teoretiske baggrund
❚ Hvad er dine fagligt stærke sider?
❚ Hvor ønsker du at styrke dig selv fagligt?
❚ Hvilket udbytte har du fået af din uddan-

nelse?

Din rolle på arbejdspladsen
❚ Hvad er betegnende for din måde at ar-

bejde på?
❚ Er der mennesketyper, du har svært ved 

at samarbejde med?
❚ Hvilke typer mennesker arbejder du 

bedst sammen med?

fremtidsplaner
❚ Hvad er dine fremtidige uddannelses-

planer?
❚ Hvor længe kunne du tænke dig at ar-

bejde i vores virksomhed?
❚ Hvad er dit endelige karrieremål? Når 

du bliver 30 år? 40 år? 60 år? 

Du kan forberede dig ved at svare på 
spørgsmålene for dig selv eller sammen 
med en makker, der agerer interviewer. 
Du behøver ikke at kunne dine svar uden-
ad. Når du én gang har tænkt på svarene, 
ligger tankegangen i din underbevidsthed, 
så du ikke bliver overrumplet, når du mø-
der disse eller beslægtede spørgsmål ved 
samtalen. 
KiLDe: move on CommuniCATions/KArriereveJviser 2014

SåDan TacKler DU 
nervøSiTeT
Det er selvfølgelig bedst at fremstå ro-
lig, selvsikker og afslappet. Men det er in-
gen katastrofe, hvis du er lidt nervøs. Det 
er tegn på, at situationen er vigtig for dig. 
Måske kan det berolige dig at sige: ’Jeg er 
lidt anspændt, fordi jeg virkelig gerne vil 
have jobbet.’ Du får mere overskud til at 
være nærværende, når du ikke skal kon-
centrere dig om at skjule din nervøsitet. 
Du kan også berolige dig selv ved at tage 
et par dybe indåndinger, inden du går ind 
ad døren. Tænk på, at du intet har at mi-
ste. Og alt at vinde. Og husk, at det er en 
ligeværdig situation: Begge parter skal fin-
de ud af, om det er det rigtige match. ❚

›

KUrSer i jObSøGninG
HK holder jævnligt kurser for dig, der 
søger job. Hør fx om:

❚ Professionel brug af LinkedIn 
❚ Forberedelse til jobsamtalen
❚ Personlig fremtoning og stil
❚ Det gode CV
❚ Netværk

Særligt for elever:
❚ Fra uddannelse til job
❚ Personlig branding

Find et kursus nær dig eller online på 
hk.dk/karriere/kalender 

neTværK
På hk.dk kan du dele viden og erfarin-
ger i Netværk for jobsøgende. Du finder 
netværket her: 
www.hk.dk/netvaerkdebat/netvaerk/
netvaerk-for-jobsoegende

FinD jObOPSlaG
På HK’s jobportal kan du finde massevis 
af stillingsannoncer, som HK henter fra 
internettet. Hvis du tilknytter dit CV og 
opretter en jobagent, får du en e-mail, 
når der bliver opslået et job, som kan 
være interessant for dig. Husk at tilfø-
je eller rette din e-mailadresse i mitHK 
under Min profil.

 
Sådan gør du: 
Log ind på Mit HK. 
Find jobportalen via 
Karriere: Populære værktøjer: Søg job 

 

Flere TiPS Til jObSøGninG
Find tips til den gode ansøgning, det 
gode CV og den gode samtale på: 
❚ karrierevejviser.dk 
❚ jobzonen.dk/karriere
❚ hk.dk/karriere/jobsoegning udnyt dine medlemsfordele. ring 70 12 14 16 

eller gå ind på alka.dk

Faktisk er Alkas årsrejseforsikring for dig som medlem, 50% billigere i sammen- 
ligning med tilsvarende forsikringer hos andre selskaber. Rejseforsikringen inkluderer 
afbestillingsforsikring, dækker i hele verden og hele året. Rejseforsikringen er en  
tillægsforsikring til indboforsikringen.

Med Alkas rejseforsikring 
kan du og din familie 
nyde ferien fuldt ud

Få 10% i rabat som medlem



udnyt dine medlemsfordele. ring 70 12 14 16 
eller gå ind på alka.dk

Faktisk er Alkas årsrejseforsikring for dig som medlem, 50% billigere i sammen- 
ligning med tilsvarende forsikringer hos andre selskaber. Rejseforsikringen inkluderer 
afbestillingsforsikring, dækker i hele verden og hele året. Rejseforsikringen er en  
tillægsforsikring til indboforsikringen.

Med Alkas rejseforsikring 
kan du og din familie 
nyde ferien fuldt ud

Få 10% i rabat som medlem
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rene Foss-Møller med en af 
Man Diesel & Turbos mange 
patenter: en tætningsring til 
skibsmotorer.
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a MaN Diesel & turbo i 2004 søgte om patent på en 
tætningsring til deres skibsmotorer, måtte de ansø-
ge om patentgodkendelse i 19 forskellige lande. Det 
lyder voldsomt, men sådan er det hver gang, at virk-
somheden opfinder nye motortyper og reservedele. 
Og med over 230 grundpatenter og 1.000 registre-
rede rettigheder på verdensplan, så er virksomheden 
meget afhængig af, hvilke regler der gælder på om-
rådet. 

Med den nye europæiske patentdomstol, der skal 
til folkeafstemning den 25. maj, slipper MAN Diesel & 
Turbo fremover for at skulle søge om patent i alle EU-
landene og kan nøjes med at søge hos den fælles dom-
stol. Det er en bonus for virksomheden, men også for 
den menige HK’er, mener tillidsrepræsentant på MAN 
Diesel & Turbos kontor i København, René Foss-Møller.

- Det bliver nemmere og billigere at søge patent, og 
derved får virksomheden flere ressourcer til at udvide 
forretningen. Der bliver plads til at ansætte flere for-
skere, ingeniører og udviklere, og det betyder samti-
dig, at behovet for administration stiger. På den måde 
kommer det indirekte os HK’ere til gode, siger René 
Foss-Møller.

fra Herodes til pilatus 
Selv om der er langt fra direktionens underskrifter på 
licens- og patentaftaler til René Foss-Møllers daglige 
gøremål som kontorassistent i postafdelingen, så af-
holder det ham ikke fra at engagere sig i virksomhe-
dens forretning. 

- Patenter er en meget vigtig del af MANs forret-
ning. Og med den nye patentdomstol slipper vi for at 
skulle fra Herodes til Pilatus for at søge om patent, 
hver gang vi har udviklet et nyt produkt, siger han. 

-Det er et skridt i den rigtige retning med en euro-
pæisk patentdomstol. Men jeg ser gerne, at der bli-
ver lavet en verdensomspændende ordning, så de, der 
kopierer og plagierer, ikke bare kan flytte til et andet 
land og fortsætte deres uhumske forretning.

lille interesse for EU-spørgsmål
Mellemstatslige myndigheder, bankunioner og frihan-
delssammenslutninger. Det kan til tider være svært at 
gennemskue, hvad aftalerne, der bliver indgået på de 
bonede gulve i EU, betyder for den menige dansker. Og 
MAN Diesel & Turbo er ingen undtagelse, når det kom-
mer til den nogle gange begrænsede interesse for EU.

- Der er simpelthen ikke stor nok interesse for det. 
Jeg tror, at de fleste medarbejdere og danskerne ge-
nerelt finder meget EU-stof for abstrakt til at tage stil-
ling til. Og skulle man en sjælden gang prøve at finde 
lidt information om eksempelvis patentdomstolen, så 
finder man jo ekspertmeninger, som stikker i øst og 
vest, siger René Foss-Møller. 

Og som en klar ja-vælger til folkeafstemningen om 
den europæiske patentdomstol kan René Foss-Møller 
godt frygte, at manglende indsigt i emnet betyder fle-
re nej-stemmer til valget. 

- Hvis man ikke ved, hvad der er op og ned på 
spørgsmålet om patentdomstolen, så kan jeg desværre 
godt se, at det for nogle danskere virker mere sikkert at 
stemme nej.

rené Håber 
på et ja til 
patentdomStolen
 Hvis Danmark siger ja til den nye europæiske patentdomstol, så bliver 
der indirekte skabt flere arbejdspladser til HK’erne, mener HK/Privats 
tillidsrepræsentant i Man Diesel & Turbo, rené Foss-Møller

AF JENS HJALTE LøGSTRUP  FOTO LiSBETH HOLTEN

›

D

vi Skal Stemme om patentdomStolen
Den 25. maj går danskerne til stemmeurnerne for at stemme til europapar-
lamentsvalget. samme dag skal der også tages stilling til, om Danmark skal 
være en del af en fælles europæisk patentdomstol. med en fælles europæisk 
patentdomstol slipper danske virksomheder for at sende ansøgninger om pa-
tent på deres produkter til de enkelte eu-lande og kan i stedet nøjes med at 
sende det til den fælles domstol.  

spørgsmålet om en fælles europæisk patentdomstol er kommet til folke-
afstemning, fordi enhedslisten og Dansk folkeparti ikke stemte for, da rege-
ringen præsenterede lovforslaget i folketinget. og da det er et spørgsmål om 
suverænitetsafgivelse fra Danmark til eu, så siger loven, at det skal til folkeaf-
stemning, hvis ikke 5/6 af folketingets medlemmer stemmer for forslaget.  
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Danskerne skal tage stilling og stemme
Hos formandskabet i HK/Privat deler man 
også René Foss-Møllers bekymring for dan-
skernes manglende interesse for den fæl-
les europæiske patentdomstol. Formand Si-
mon Tøgern håber dog på, at nok danskere 
får taget stilling og stemt den 25. maj.  

- Patentdomstolen har stor betydning 
for mindre lande i EU, der ligesom Dan-
mark lever af innovation. Det er et vigtigt 
værktøj for de små og mellemstore virk-
somheder, der sørger for, at de kan hånd-
hæve deres patenter rundt omkring i EU, 
siger Simon Tøgern. 

 - En fælles patentdomstol har været på 
tale i flere årtier, og det er kun meget få, 
der ikke mener, at det er en god idé. Og det, 
at den nu kommer til folkeafstemning, er 
mere et udtryk for politisk drilleri, end det 
er et spørgsmål om, hvorvidt vi kan bruge 
patentdomstolen eller ej, siger han. ❚

›

vi har spurgt eU-ekspert og professor på insti-
tut for statskundskab ved Københavns Univer-
sitet Marlene Wind, hvad et ja eller nej betyder 
for Danmark. 

HviS vi Siger ja:
- Hvis Danmark går med, så vil det blive lettere 
for danske virksomheder, som lever af innova-
tion, at få deres patenter beskyttet i hele europa. 
De slipper for at skulle rundt i 25 forskellige rets-
systemer for at forsvare deres opfindelser. Det er 
rigtigt mange advokattillæg, der bliver brugt på 
det, og det er en stor omkostning for virksomhe-
den. Hvis de omkostninger bliver skåret fra, så 
forventer man, at de ressourcer, der tidligere er 
blevet brugt på patentsøgningen, vil blive brugt 
på noget mere fornuftigt som udvikling af nye 
produkter, nye arbejdspladser og mere vækst.   

HviS vi Siger nej: 
Det er svært entydigt at forklare, hvad et nej 
kommer til at betyde for Danmark. for uanset 
om vi stemmer ja eller nej, så bliver patentsøg-
ningsprocessen nemmere. men ender det med, at 
vi stemmer nej den 25. maj, så kommer det først 
og fremmest til at betyde, at danske virksomhe-
der både skal søge om godkendelse af patent ved 
den europæiske patentdomstol og den danske, 
frem for blot at skulle søge i den fælles domstol. 
Derudover kommer det til at betyde, at Danmark i 
udenlandske virksomheders øjne måske er knap 
så attraktivt et land at etablere virksomhed i, da 
patentreglerne er bøvlede i forhold til de andre 
eu-lande, der er en del af den fælles patentdom-
stol. ud over de konkrete konsekvenser af et nej, 
så ligger der også en stærk politisk signalværdi 
i, at Danmark igen har stemt nej til et spørgsmål 
i eu-regi.

marlene Wind om ja eller nej til patentdomStolen

et stort flertal af Folketingets partier anbefaler 
danskerne at stemme ja til den nye patentdom-
stol. Kun Dansk Folkeparti og enhedslisten er 
imod. vi har spurgt enhedslistens retsordfører 
Pernille Skipper, hvilke konsekvenser hun ser 
ved et ja og et nej. 

HviS vi Siger ja:
- først og fremmest vil det betyde, at vi får langt 
flere patenter i Danmark, måske op imod en tidob-
ling. Det vil betyde, at presset på danske virksom-
heder for at blive udsat for søgsmål af store uden-
landske virksomheder vil stige markant. vi risike-
rer, som man har set det i usA, at få såkaldte ’pa-
tenttrolde’, som tager en masse patenter uden at 
bruge dem til andet end at føre sager imod dem, 
som de mener, bryder deres patent. samtidig kan 
vi se på praksis fra den europæiske patentdom-
stol, at det bliver muligt at tage patenter på for 
eksempel liv og natur. i praksis vil det medføre, 
at man vil kunne få eneret på at behandle kræft i 

bugspytkirtlen. Det er slet ikke hensigtsmæssigt 
og en meget vigtig principiel diskussion. endelig 
vil et ja betyde, at Højesteret bliver sat ud af kraft 
i patentsager.

HviS vi Siger nej:
- Det vil jo betyde, at danske virksomheder stadig 
kan tage et enhedspatent, i de lande hvor patent-
domstolen fungerer. De vil bare skulle tage ikke ét, 
men to patenter: Ét enhedspatent og ét i Danmark. 
Det er store virksomheder, som er patentaktive, og 
jeg tror godt, at novo nordisk og andre kan klare 
at betale de 6.000 kroner ekstra. for man skal hu-
ske på, at 99 procent af alle danske virksomheder 
er små virksomheder, der måske kun opererer i 
Danmark. og hvis Danmark står uden for patent-
domstolen, vil virksomhederne blive skærmet for 
den risiko at blive ofre for en masse søgsmål fra 
udenlandske virksomheder. mange af de virksom-
heder vil ikke have råd til at føre de retssager. 

pernille Skipper om ja eller nej til patentdomStolen

læs mere om 
europa-parlamentsvalget 
og eu på side 36-41.
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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 2. juni 2014.

Gavekort på 200 kroner til Matas: Gert Rasmusson, Baldersvej 25, 7000 Fredericia
Gavekort på 150 kroner til Matas: Signe Kjelder, Landbolystvej 23, 7620 Lemvig
Gavekort på 100 kroner til Matas: Bjørn Ploug, Oehlenschlægergade 31, 3., 1663 Kbh v

vindere af kryds nummer 4, 2014

kodeordet var: teglværker

Find løsningen på www.hk.dk/privat

Udfyld de tomme felter, således at alle tallene 1-9 
forekommer i hver række og kolonne. Desuden skal 
hvert af de ni kvadrater også indeholde tallene 1-9.

Kodeordet

Navn

Adresse

Postnr. & by

Telefon

løSning aF krydS nUmmer 5,  2014

løSningen SkriveS i de Farvede Felter
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HvaD 
reFOrMerer 
eUD-reFOrMen?

Ordet er todelt grundet 
dets længde.

 

søndag 25. maj er 
der valg til europa-
Parlamentet. men 
vi skal også stem-
me om noget andet. 
Hvad?
Ordet er todelt 
grundet dets længde.

i hvilket land ligger 
byerne Netanya og 
Jerusalem?





















 











































 




















 



























 Hvilken superhelt 

regerer i den fiktive 
by Gotham city?
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NY SERIE
faglIgt 
fællESSKab
HK/Privatbladet kig-
ger, over de kom-
mende numre, på 
forskellige former for 
faglige fællesskaber - 
og værdien af dem.  

HaR DU EN IDé tIl Et 
NEtVæRK EllER Et 
foKUSoMRåDE?
Har du en eller flere ideer til faglige fokus-
områder eller netværk i HK/Privat? Så er 
du meget velkommen til at skrive til næst-
formand Marianne vind på marianne.vind@
hk.dk

DEltag på 
facEbooK
Hvad er fagligt fællesskab for dig? 
Skriv på HK/Privats væg og deltag 
i konkurrencen om et Tegn & Gæt 
Platinium
www.facebook.com

- skriv HK/Privat i søgefeltet
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næstformand Marianne vind drømmer om større 
faglig identitet og stolthed hos HK’erne. HK/Privat vil 
i de kommende år understøtte den proces med flere 
tilbud, der har til formål at styrke fællesskabet mellem 
medlemmerne

AF MALENE MøLGAARD  FOTO LiSBETH HOLTEN

agligt fællesskab er at stå sammen på 
arbejdspladsen, mener Marianne Vind, 
næstformand i HK/Privat.

- Men det er også at få italesat, hvad 
faget betyder for den enkelte, og hvordan man 
udvikler sig i sit job.

Desværre er fællesskabet ikke alle steder 
lige stærkt. I en Epinionsundersøgelse blandt 
HK/Privats medlemmer svarer fire ud af ti, 
at der er en faglig klub på arbejdspladsen. Og 
knap halvdelen af medlemmerne føler sig som 
en del af et fagligt fællesskab.

- Det er svært at have en klub eller lave et 
fagligt fællesskab, hvor der kun er én eller to 
HK-medlemmer. Men vi ved, at der også er 
bedre vilkår, hvis har man en klub. Klubliv gi-
ver en fællesskabsfølelse, tryghed og engage-
ment på en arbejdsplads. I gamle dage kaldte 
vi det solidaritet. I dag hedder det fællesskab, 
siger næstformanden og understreger:

- Det er vigtigt at have et forum, hvor man 
kan få snakket om sin arbejdsplads. Og det 
skal ikke være på et afdelingsmøde, hvor le-
delsen og andre faggrupper er til stede. Jeg ta-
ler ikke om sladder, men om at videndele og 
kunne diskutere mulighederne for at komme 
på uddannelse, eller hvordan det går med løn-
nen på arbejdspladsen. Et fortroligt rum hvor 
man kan have det lidt højt til loftet med sine 
kolleger.

Marianne Vind er selv laborant af professi-
on og tilhører dermed en faggruppe med stor 
faglig stolthed og fællesskab.

- Jeg kommer fra laborantverdenen og har i 
mange år været formand for Dansk Laborant-
forening, hvor der er en tårnhøj organisations-
procent. Men jeg tror ikke på, at laboranter er 
anderledes end alle andre. Advokatsekretærer, 
bogholdere og speditører brænder da også for 
deres job og deres fag. Alle vil gerne være dygti-

f

›

Fagligt 
fælleSSkaB 
forbedrer 
vilkår 
og værdi
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ge til deres arbejde, siger hun og betegner det som 
målet med HK/Privats nye Fagligt Fokus-strategi. 

- De administrative er kittet på en virksomhed. 
De ved, hvad der foregår i firmaet, de laver lønnen 
og står for indkøb. Jeg tror, vi kan gøre en forskel 

med Fagligt Fokus her og hjælpe med at få sat nogle ord på især 
de klassiske HK’eres kompetencer og faglighed, så anseelsen af de 
jobprofiler øges - og måske også lønnen, siger hun.

fællesskab og faglig stolthed
For at styrke de faglige profiler og fællesskabet mellem dem har 
HK/Privats sektorbestyrelse til en start identificeret 25 jobprofiler 
inden for de klassiske HK-job. 

- Fællesnævneren for dem er en handelsskoleuddannelse. 
Men der er meget stor forskel på, om man er blevet reservedels-
ekspedient hos Toyota, HR-medarbejder på Novo Nordisk el-
ler advokatsekretær i et advokatfirma. Kigger vi på tværs af en 
større virksomhed, er der mange forskellige jobfunktioner, også 
imellem HK’erne, fra HR-medarbejdere og lønmedarbejdere til 
receptionis ter og logistikmedarbejdere. De har deres arbejdsvil-
kår, men måske ikke så meget fagligt til fælles. Så det at tale om 
sit fag og udviklingen inden for faget skal ske på tværs af arbejds-
pladserne, fordi receptionisten nok har mere til fælles med re-
ceptionisten inde i nabovirksomheden. Og to bogholdere i et bil-
firma og et advokatfirma vil have mere at snakke med hinanden 
om end bogholderen og receptionisten har på Novo Nordisk, for-
di deres fag er vidt forskellige. Det er dét netværk baseret på job-
profiler, vi skal styrke i HK. Så receptionisternes verden og viden 
bliver delt med hinanden, siger Marianne Vind og lufter i samme 
åndedrag en bekymring:

- Dem, jeg altid er lidt bekymret for, er de HK’ere, som sidder ale-
ne. Hvor får de inspiration og viden om udviklingen i deres fagom-
råde, hvis de sidder alene med it-systemerne og lønregnskaberne?

Derfor anbefaler hun især de ”ensomme” HK’ere uden en klub 

eller fagfæller på arbejdspladsen til at møde op til HK-afdelings-
arrangementer og der få skabt sig et netværk. 

Netop nye netværk er det langsigtede mål med Fagligt Fokus 
indsatsen i HK/Privat. Ambitionen er at styrke fællesskabet mel-
lem receptionisterne, HR-medarbejderne eller speditørerne ved 
at oprette netværk baseret på jobfunktioner.

- Jeg kan godt gætte på, hvilke netværk der vil være en god idé 
at oprette. Men jeg kan jo gætte forkert. Det handler jo om med-
lemmernes arbejdsliv, så det er også medlemmerne, der skal de-
finere, hvad der er vigtigt, og hvad de gerne vil vide mere om, 
understreger Marianne Vind og efterlyser input til relevante net-
værk og fokusområder.

Videndeling om jobudvikling
- Jeg er netop blevet ringet op af en medarbejder fra HK Sydjyl-
land, som vil starte et lokalt netværk for medarbejdere på taxa-
centraler. De sidder tit alene og har nattevagter og weekendvagter 
og skal håndtere utilfredse kunder, siger hun og fortæller, at der 
også arbejdes på at få stablet et netværk på benene for callcenter-
medarbejdere på tværs af brancherne.

- Jeg inviterer til, at alle begynder at tænke over deres fag og 
jobfunktion. Vi har brug for, at medlemmer har lyst til at viden-
dele og diskutere med andre, hvad der sker inden for deres områ-
de. For eksempel får vi her i foråret den nye lov om kønsopdelte 
lønstatistikker, som kommer til at få indflydelse på rigtig mange 
virksomheder. Det kunne være et interessant tema for HR-med-
arbejderne at diskutere, hvordan de griber det an, siger Marianne 
Vind og slutter:

- En anden tendens er, at man typisk samler bogholderne i sto-
re funktioner. Men så sidder der medarbejdere tilbage, og hvilken 
værdi kan de give til virksomheden med nogle andre opgaver? 
Det er noget, medlemmerne selv skal være med til at finde ud af: 
Hvordan man udvikler sig i sin jobfunktion, så man også har et 
job om 10 år? ❚

›

-To bogholdere i et bilfirma og et 
advokatfirma har mere at snakke 
med hinanden om end bogholde-
ren og receptionisten har på novo 
nordisk, fordi deres fag er vidt 
forskellige. Derfor vil vi i HK være 
med til at fremme de netværk, der 
er baseret på jobprofiler, fortæl-
ler næstformand i HK/Privat, 
Marianne vind.  
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fagfællesskaber 

gIver 
Større 
STeMMe

’ere er mange ting. 
Bogholdere. Chef- eller advokatse-
kretærer. Tandklinikassistenter, læ-
gesekretærer. HR-medarbejdere. 

Mellemledere eller ledere. Paletten er stor og broget, 
og de enkelte HK’ere har måske umiddelbart ikke så 
meget anden lighed med hinanden end deres fagfor-
ening. 

- Derfor kan det være svært at tale om, hvad HK’ere 
som gruppe kan, og hvad deres kompetencer er. Der-
med er det selvfølgelig også svært at indramme et fag-
ligt fællesskab på tværs af alle de faggrupper, siger 
Helle Mylund Jacobsen.

Udover til dagligt at forske i og uddanne folk til 

administratorer på akademi- og diplomniveau har 
Helle Mylund Jacobsen også et indgående kendskab 
til HK’ernes verden og dagligdag. I flere år var hun 
nemlig konsulent i HK/Kommunal, hvor hun deltog i 
mange møder og konferencer med fokus på faget.

- Jeg har ofte oplevet, at en faggruppe føler en stor 
lettelse, når de bliver bragt sammen for at diskute-
re deres fag og arbejde. Det viser sig altid, at selv om 
man sidder på forskellige arbejdspladser og måske 
endda i forskellige jobfunktioner, så er der ting, man 
ser fælles udfordringer i. Eksempelvis ens plads i hie-
rarkiet, penge til efteruddannelse, sagsbehandlings-
procedurer, arbejdsopgaver eller stress. 

Muligheden for konstruktivt og fagligt at diskute-

AF METTE ENGELL FRiiS FOTO LiSBETH HOLTEN

HK’ere har svært ved at sætte ord på 
deres fælles faglighed. Men det er 
vigtigt at lære, for et fagligt fællesskab 
er essentielt for arbejdsglæden. Det 
mener Helle Mylund jacobsen, der 
forsker i administration og forvaltning 
på professionshøjskolen Metropol i 
København

›

HK
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faglIgt fællESSKab
HK/Privatbladet kigger over de kommende 
numre, på forskellige former for faglige fæl-
lesskaber - og værdien af dem.  

re den slags med mennesker, der har den 
samme uddannelsesmæssige baggrund 
som en selv, føler mange er forløsende, si-
ger Helle Mylund.

faglige fællesskaber udvikler
Hun er ikke i tvivl om, at faglige fælleska-
ber også er med til at udvikle ens job. Og 
ikke mindst ens faglighed.

- Jeg tror, det vil betyde meget for man-
ge HK-ansatte at indgå i et formaliseret 
fagligt fællesskab eller netværk for at ud-
vikle dem selv og/eller deres jobområde. 
Mange sidder jo ret alene, og så kan det 
være svært at holde fast i, hvad det nu lige 
er, der gør ens faglighed til noget særligt. 
Det skal man være sammen med andre 
fagfæller for at få øje på, påpeger hun.

Og der er behov for at tage ens faglig-
hed dybt alvorligt. For væk er den tid, hvor 
en HK’er var lige med en sød kvindelig se-
kretær, som fik kontoret til at glide som en 
velsmurt maskine.

- Når man taler om en HK’er, så tænker 
mange ofte på denne kvindelige sekretær. 
Og der er gode historiske grunde til, at en 
HK’er i folks øjne er lig med en kvinde, 
der supporterer en (mandlig) akademiker 
i sit arbejde. Men sådan er det ikke i dag. 
HK’erne har også ledelsesstillinger og sto-
re ansvarsområder, siger Helle Mylund. 

- For mange er dét at have et arbejde el-
ler et fag en del af deres identitet. Det er 
en livsform. Og hvis arbejdet skal give os 
mening, er der nødt til at være et mål med 
det. Man siger til sig selv: ”Jeg er nødt til 
at føle, at jeg bidrager til noget, når jeg går 
på arbejde”. Man skal med andre ord føle, 
at man er en del af noget større, af et fæl-
lesskab. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, 
at man også tænker i faglige fællesskaber 
på tværs af fag. Som advokatsekretær kan 
man eksempelvis sagtens have et fagligt 
fællesskab med sin advokat, som både ud-
vikler en fagligt og personligt. 

fællesskaber er kraftfulde
Helle Mylund mener også, at faglige fæl-

lesskaber og også fagforeninger kan no-
get helt særligt, som rækker ud over den 
enkelte. 

- Sådanne fællesskaber kan give med-
lemmerne en stemme, som er større og 
kraftigere, end den stemme de har hver 
især. Danskere er suveræne til at lave for-
eninger, som kan øve lobbyvirksomhed for 
deres medlemmer. Vi har set, det virker, 
og derfor er vi hurtige til at slutte os sam-
men, så vores meninger og holdninger 
bliver hørt. Og man skal ikke underkende 
den kraft og energi, der er i, at et fælles-
skab står sammen om at give sin mening 
til kende. Det betyder meget for selvre-
spekten og selvforståelsen for både den 
enkelte og for hele fællesskabet, siger Hel-
le Mylund.

- Folk vil gerne diskutere, når det hand-
ler om deres egne vilkår, og vi ved, at vi 
kan mere, når vi står sammen.

Men hvad er så forskellen på det faglige 
fællesskab og de netværk, vi hele tiden hø-
rer, vi skal være så opmærksomme på at 
opsøge og dyrke?

- Jeg tænker, at faglige fællesskaber er 
den store hat, hvorunder man kan opdyr-
ke faglige netværk. Og netværk, er vi jo 
ikke i tvivl om, virker. Et netværk er oveni-
købet noget, man skal stræbe efter at være 
medlem af. Og så er de fleksible. Et net-
værk kan eksistere i seks måneder eller 
seks år, afhængigt af hvad medlemmerne 
ønsker. Det faglige fællesskab rummer alt-
så alle bogholdere eller alle tandklinikas-
sistenter, mens netværksgrupperne kan 
samles om et enkelt aspekt af faget. Måske 
om en bestemt slags teknologi eller om 
tandretning eller indvandrerpatienter, si-
ger Helle Mylund.

- Samtidig er netværket et sted, hvor jeg 
plejer mine interesser, så det falder fint i 
tråd med tidens dyrkelsen af min identitet 
og mit image, siger forskeren. ❚

’Det viser sig altid, 
at selv om man 
sidder på forskellige 
arbejdspladser 
og måske endda 
i forskellige 
jobfunktioner, så er 
der ting, man ser 
fælles udfordringer i.

›

Helle 
myluNd 
JacoBSeN 
er redaktør for og skribent 
på antologien ”Administra-
tion - faglighed og praksis i 
administrativt arbejde” som 
udkom sidste år.

Til daglig er hun chef-
konsulent og arbejder 
blandt andet med forskning 
og udvikling inden for admi-
nistration, forvaltning og le-
delse på professionshøjsko-
len metropol i København. 
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jeg har ofte oplevet, 
at en faggruppe føler 
en stor lettelse, når de 
bliver bragt sammen 
for at diskutere deres 
fag og arbejde.

’
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SKab en rUMMeliG 
arbejDSPlaDS 

Videncenter for Arbejdsmiljø 
har lanceret et site om fasthol-
delse og inklusion af mennesker 
med nedsat arbejdsevne på ar-
bejdspladsen. Det handler blandt 
andet om et godt psykisk ar-
bejdsmiljø. 
find fakta, anbefalinger og gode 
historier på 
arbejdsmiljoviden.dk

InvIterer chefen 
dIg ud at spIse? 
Næsten fire ud af ti ansatte i den private sektor - 38 procent - 
har inden for det seneste år været på restaurant på firmaets reg-
ning. blandt statsligt ansatte er det halvt så mange - 19 procent - 
og blandt kommunalt ansatte lidt færre, nemlig 16 procent. i regio-
nerne er det kun hver tiende, der har fået en middag med alt be-
talt. Det fremgår af en undersøgelse, som yougov har gennemført 
for ugebrevet A4 blandt 1.305 danskere i beskæftigelse.
KiLDe: A4 

•Like
GODT arbejDSMiljø 
På FacebOOK

på facebooksiden godt ar-
bejdsmiljø kan du dele viden, 
stille spørgsmål og deltage i af-
stemninger og konkurrencer. Det 
er brancheArbejdsmiljørådene 
(bAr), der står bag siden, hvor 
du også kan følge med i bA-
renes aktiviteter og udgivelser 
og se små videoindslag fra ar-
bejdspladser. 

www.facebook.com/
arbejdsmiljo)

SøG TilFlUGT 
På TOileTTeT
ledelsesrådgiver og forfat-
ter Charlotte mandrup giver på 
samvirke.dk en række tips til, 
hvordan man finder indre ro og 
overskud på jobbet. Her opfor-
drer hun blandt andet til at finde 
ro på toilettet: Toiletbesøget er 
en pause, hvor du med garanti 
ikke bliver forstyrret. Luk øjne-
ne, og lad tankerne flyde. Husk 
at trække ud!

FlesT kvindeR vil Til Tops
Kvinder er mere ambitiøse og i højere grad villige til at ofre dele 
af privatlivet for karrieren. men virksomhedskulturen bremser kvin-
dernes muligheder for at avancere i systemet. Det viser en under-
søgelse lavet af konsulentbureauet mcKinsey.

Kun 9 procent af direktørposterne og sølle 2 procent af topche-
ferne i danske børsnoterede virksomheder er besat af kvinder. 

Det er et grundlæggende problem i vores samfund, at kvinder 
bliver anset for at være mindre kompetente end mænd, og at kvin-
der ikke ønsker en karriere. især når undersøgelse efter undersø-
gelse viser det modsatte, siger næstformand i HK/Privat, marianne 
vind Petersen. 

virksomhederne går glip af den dynamik, som det giver at have 
et mix af kompetente kvinder og mænd ansat på alle trin i virksom-
heden, siger hun. 

aMbiTiOner blanDT ManDliGe OG KvinDeliGe leDere i %

❚ enig
❚ meget enig

Kvindelige ledere

mandlige ledere

I løbet af min karriere ønsker 
jeg at avancere til øverste 
ledelsesniveau

Jeg har et stærkt ønske om at 
avancere til næste ledelsestrin 
i organisationen

307 KvinDeLige og 232 mAnDLige LeDere HAr besvAreT sPørgsmåLene Herover.  

KiLDe: mCKinsey & ComPAny 2014.

38%44%  82%

51% 32%  83%

46%37%  83%

37% 37%  74%37%
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overspringshandlinger kan være en god måde at få 
tænkt sig om på. Man kan ikke tvinge sig selv til at 
være kreativ, så nogle gange hjælper det at lave no-
get andet for at fjerne presset.” 
Professor i soCiAL- og PersonLigHeDsPsyKoLogi HenriK HøgH-oLesen TiL Avisen.DK

Bare jeg 
havde 
været …
29 procent af danskerne fortryder deres valg af uddannel-
se, viser en rundspørge lavet af Wilke for Avisen.dk. og det er 
bekymrende, mener professor niels egelund.

- Det er en ganske stor del af den danske befolkning, som 
hellere ville have haft en anden uddannelse og lavet noget 
andet. Det kan jo give anledning til at tro, at lige så mange 
mistrives med det, de går og laver, siger professor og center-
leder for Danmarks Pædagogiske universitetsskole til Avi-
sen.dk.

Sådan bliver dU bedre 
til at Smalltalke

Inviter til samtale med kropssprog
signaler med kroppen, at du gerne vil i kontakt. Hvis du 

eksempelvis er til en konference, hvor du ikke kender no-
gen, så vær opmærksom, skab øjenkontakt, og smil. På dén 
måde signalerer du, at du er interesseret i kontakt. 
præsenter dig selv

i befinder jer i de samme omgivelser og sikkert også i den 
samme kontekst. Derfor har i højst sandsynligt også samme inter-
esse, om det så er frokost, kursus eller foredrag. Hils, og start med 
at præsentere dig selv, også selv om det kan føles akavet.
brug omgivelserne
når du har skabt den første kontakt, kan du dreje samtalen ind 

på nogle af de ting, i begge kan se. står du i kø i kantinen, så snak 
om dagens ret, om den lange kø eller den nye råkostsalat. 

Spørg om råd eller information
Der ligger en stor anerkendelse i at spørge en anden person til 

råds. Det er ikke vigtigt, hvad du spørger om, men at du spørger. 
Du kan eventuelt spørge ind til et godt spisested, hvem den næste 

oplægsholder er eller noget helt tredje. 
KiLDe: råDgivenDe reToriKer Hos rHeTor, mArie ryDAL. 
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SåDan Får DU FOlK 
Til aT Svare På 
Dine MailS

❚ skriv en effektiv emnelinje
❚ Kom til sagen i de første to 
linjer
❚ gør det let for folk at svare 
Se en uddybning af de tre 
punkter på bro-blog.dk 

FlerTalleT 
GleMMer 
aT TjeKKe 
DereS nye 
PenSiOnSOrDninG
Mere end halvdelen af dan-
skerne undlader at tjekke deres 
nye pensionsordning, når de får 
nyt job. Det viser en ny undersø-
gelse, som ugebreveta4.dk har 
fået lavet. ud af de 159 danskere 
i undersøgelsen, der har fået nyt 
job inden for de seneste to år, 
har 36 procent været i kontakt 
med deres pensionsselskab for 
at tjekke pensionen, mens det 
modsatte gør sig gældende for 
63 procent af de adspurgte. 

977.753 
danskere har et højt stressniveau. 
KiLDe: Den nATionALe sunDHeDsProfiL 2013

 

af de, der har været sygemeldt med stress, 
har mistet jobbet
KiLDe: yougov for ugebreveT A4

26%

af danskerne er 
venner med deres 
chef på Facebook
KiLDe: yougov for sønDAgsAvisen

27

%

6.Hver            CHef 
sorTerer +60 frA 

Hvis du er fyldt 60 år og søger job, men 
synes, at det kniber med at vække arbejdsgi-
vernes interesse, er det måske ikke så mær-
keligt. Hver sjette leder indrømmer nemlig, at 
jobsøgere på 60 år og derover altid bliver sor-

teret fra, eller at de i hvert fald skal have bed-
re kvalifikationer end de yngre, hvis de over-
hovedet skal komme i betragtning til jobbet. 
det skriver ugebreveta4.dk.

Flere bliver SyGe i 
STOrrUMSKOnTOrer 

 Hvis man deler kontor med 
andre, har man større risiko for 
at blive syg. Det viser svensk 
forskning. forskerne mener, at 
det blandt andet kan skyldes 
forstyrrende elementer i om-
givelserne. De peger også på, 
at gruppedynamikken i et stor-
rumskontor kan være årsag til, 
at de ansatte kommer på arbej-
de, selv om de er syge, hvilket 
øger risikoen for smitte. 
KiLDe: ArbeJDsmiLJoviDen.DK

*

Kollegerne 
gør dIg Klog 
på jobbet
Kan du ikke finde ud af det nye it-system, er 
printeren gået i sort, eller vil du bare gerne være 
bedre til dit job? så kan du roligt spørge sidemanden 
til råds, for kollegerne er vant til at gøre dig og de an-
dre i firmaet bedre til jobbet.

Tal fra en helt ny spørgeskemaundersøgelse 
blandt 1.639 HK/Privat-medlemmer viser nemlig, at 
76 procent bruger arbejdstid på at oplære, undervi-
se eller supportere andre på arbejdspladsen. samti-
dig peger svarene på, at videndeling (51 procent), si-
demandsoplæring (47 procent) og interne kurser (47 
procent) er de opkvalificeringsmuligheder, flest med-
arbejdere har på deres arbejdsplads.

- At undervise og hjælpe kollegerne er en meget 
overset opgave. Cheferne lægger sjældent mærke til, 
at opgaven bliver løst, men oplæring af eksempelvis 
elever og nyansatte er enormt vigtig for virksomhe-
den, siger marianne vind, næstformand i HK/Privat.
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tipS til SUcceS 
med it-omStillingen
Hvad er det, der ofte går galt med 
it-projekterne? og hvad kan arbejds-
pladsen gøre for at få alle med om 
bord, så omstillingen og kompeten-
ceudviklingen lykkes? Kompetence-
sekretariatet giver fem gode råd som 
svar på disse spørgsmål: 
❚ vær bevidst om, at det kræver mere 

end blot digitale kompetencer
❚ Lær nogle op, så de kan lære fra sig
❚ medarbejderen skal kunne se vær-

dien af projektet i henhold til sine 
egne opgaver

❚ sørg for at kommunikere meget 
og ofte

❚ gør sammenhæng en med strategi 
tydelig, og skab fælles ejerskab

se en uddybning af rådene på 
kompetenceudvikling.dk

Mørke 
gør os KreATive
Ny tysk forskning tyder på, at dæmpet belysning gør 
mennesker mere kreative, mens mere oplyste rum er med 
til at fremme logisk tænkning. Dr. Anna steidle fra univer-
sität Hohenheim forklarer det således:

- forskellene i ydeevnerne opstår, fordi den uformelle 
atmosfære ved dæmpet belysning indbyder til fri og krea-
tiv tænkning. ved dæmpet lys har mennesker også en øget 
tendens til at samarbejde. befinder man sig direkte under 
meget kraftigt lys, har man derimod en tendens til at føle 
sig overvåget, og man har derfor en tilbøjelighed til at gøre 
sig mere umage med at følge regler. fokusset på normer 
og regler letter til gengæld logisk og analytisk tænkning.
 KiLDe: ArbeJDsmiLJoviDen.DK 

find information og 
råd om stress på 
frastresstiltrivsel.dk 

mentalt krævende arbejde 
gør dig frisk som gammel

Store mentale udfordringer i arbejdslivet kan 
bidrage til at holde hjernen frisk, når man bliver 
gammel. Det viser ny forskning fra Colorado sta-
te university, hvor man har undersøgt det men-
tale helbred hos 4182 forsøgspersoner over 18 år. 
resultaterne viste, at et krævende job beskyttede 
hjernen og hukommelsen flere år efter pensions-

alderen. folk med mindre mentalt krævende arbej-
de mistede derimod hurtigere evnen til at huske, når 

de stoppede på arbejdsmarkedet.
KiLDe: mx.DK

5
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eu har stor 
indflydelse på 
dit Job

AF KiRSTEN MARiE JUEL JENSEN / FOTO SCANPix, THOMAS LEKFELDT
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Du har ret til pauser og hvile i løbet af din 
arbejdsuge. Du har ret til barsel. Du har ret til 
særlige hensyn fra din arbejdsgiver, hvis du er eller 
bliver handicappet. Alt dette og meget mere skyldes 
direktiver vedtaget i EU eller afgørelser afsagt af EU-
domstolen, som derefter er gennemført i den danske 
lovgivning eller i din overenskomst. Derfor er det ikke 
helt ligegyldigt, om du stemmer, og hvem du stemmer 
på til EU-parlamentsvalget den 25. maj. Du bør finde 
en kandidat, som vil kæmpe for det, du går ind for.

- Man kan ikke komme udenom, at EU har 
væsentlig indflydelse på danske lønmodtageres 
hverdag. En lang række EU-direktiver har gjort, 
at danskerne er blevet bedre stillet, siger Per 
Kongshøj Madsen, professor ved Center for 
Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet.

Gode eksempler er arbejdstidsdirektivet, der 
sætter grænser for, hvor meget du må arbejde om 
ugen og vikardirektivet, der sidestiller fastansattes og 
vikarers rettigheder.

Sikrer flere rettigheder end folketinget
Peter Breum, advokat hos Elmer & Partnere, som 
blandt andet fører sager for HK, mener, at EU på flere 
områder har været bedre til at sikre dine rettigheder 
på jobbet, end det danske Folketing selv har.  

- Man kan generelt sige, at det er sjældent, nye 
initiativer med lovbeskyttelse af lønmodtagere 
kommer fra Danmark. Især når det drejer sig om 

når du går på job, er det i høj 
grad eU, der har bestemt dine 
rettigheder – inden for alt fra 
ligeløn og barsel til arbejdstid 
og arbejdsmiljø. Så der er 
god grund til at stemme til 
eU-parlamentsvalget og ikke 
mindst overveje, hvem du vil 
stemme på

›

rettigheder sikret 
af eu-direktiver
★  som vikar har du samme ret 

til løn, arbejdstid og ferie som 
fastansatte.

★  Din maksimale ugentlige 
arbejdstid er på 
gennemsnitligt 48 timer inkl. 
overarbejde, og du har ret til 
mindst 11 timers hvile per 
døgn, og mindst ét hviledøgn 
per uge.

★  Du har som kvinde ret til 14 
ugers barsel og må ikke fyres 
på grund af din graviditet.

★  Kvinder og mænd har ret til 
lige løn for lige arbejde.

★  Du har ret til bl.a. gode 
ergonomiske forhold og 
et selvstændigt tastatur, 
når du arbejder foran en 
computerskærm.

rettigheder sikret 
af eu-domstolen
★  Du har ret til erstatningsferie, 

hvis du bliver syg efter, at du 
er startet på din ferie. 

★  Hvis du har en 
funktionsnedsættelse, der 
gør dig syg i en længere 
periode, har din arbejdsgiver 
ikke ret til at fyre dig 
efter 120-dagesreglen i 
funktionærloven. Du har i 
stedet fx ret til at få nedsat 
din arbejdstid, så den passer 
til dig. 

★  Du må gerne lyve om 
graviditet til en jobsamtale. for 
arbejdsgiveren må ikke spørge 
til det.

KiLDer: eu-oPLysningen.DK, bm.DK, HK.DK, 
euroPA.eu

europa- 
parlamentsvalg  

i danmark
Søndag den 25. maj 2014 er  

der Europaparlamentsvalg i  
Danmark. Der skal vælges  

13 danske Europaparla- 
mentsmedlemmer.
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eu-diskussion lige nu: skal vi frit kunne 
arbejde og få sociale ydelser overalt i eu? 
Er det rimeligt, at du kan tage til Tyskland og arbejde 
og få de samme arbejdsvilkår og sociale ydelser som 
tyskerne? Eller at polakker kan komme til Danmark og 
få danske vilkår? Den aktuelle diskussion er et eksempel 
på, at EU også kan skabe dilemmaer på din arbejdsplads. 
Derfor mener forskere, at EU-parlamentsvalget den 25. 
maj er ekstra vigtigt. For her kan du faktisk stemme 
på den, der bedst varetager netop dine interesser i 
denne diskussion.

- At EU sikrer arbejdsmarkedets fri bevægelighed 
betyder, at mange danskere kan nyde godt af, at de let kan 
tage ud og arbejde i et andet EU-land. Omvendt betyder 
den fri bevægelighed også, at en del danske lønmodtagere 
som lastbilchauffører, gartnere og håndværkere bliver 
udsat for mere konkurrence herhjemme – især fra 
de østeuropæiske lande, siger Per Kongshøj Madsen, 

professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning ved 
Aalborg Universitet.

Samme synspunkt lufter Jens Arnholtz, adjunkt ved 
Sociologisk Institut, Københavns Universitet, der forsker i 
europæisk arbejdsmarkedsregulering.

- Arbejdskraftens fri bevægelighed i EU har vi haft i mange 
år. Men det er først efter EU-udvidelserne i 2004 og 2007, at 
vi kan se, hvad det betyder. For danske arbejdstagere, der skal 
forhandle løn, betyder det i nogle brancher, at de oplever den 
underliggende frygt, at de kan blive underbudt af udenlandske 
lønmodtagere, siger han og fortsætter:

- Danske lønmodtagere kan også opleve det indirekte pres, 
hvor chefen fortæller dem, at han er nødt til at sætte lønnen 
ned for at sikre, at virksomheden er konkurrencedygtig, 
da de ellers kan blive underbudt på mange opgaver af 
udenlandske virksomheder. ❚

› ligestilling og forskelsbehandling, kommer 
rettighederne fra direktiver fra EU, siger han.

Retten til erstatningsferie var 
ikke kommet af sig selv
Peter Breum mener derudover, at EU-domsto-
len har spillet en stor rolle i at sikre dig flere 
rettigheder gennem sin fortolkning af regler-
ne.

- Et helt konkret eksempel er en afgørelse 
fra EU-domstolen, der sagde, at hvis man bli-
ver syg under sin ferie, så har man ret til er-
statningsferie. Sådan blev reglerne ikke fortol-
ket i Danmark, men EU-domstolen sagde, at 
hvis man ligger med en brækket ryg eller har 
voldsom influenza, holder man ikke den ferie, 
man ellers har ret til. Retten til erstatningsfe-
rie er nu blevet indført i den danske ferielov, 
og den ville bestemt ikke være kommet af sig 
selv, siger han.

Peter Breum mener også, Danmark over-
ordnet set har nogle meget lempelige arbejds-
markedsregler i forhold til at fyre folk. Men 
EU har sikret, at du ikke længere må blive fyret 
på grund af alder, køn eller handicap. 

- Derfor bruger jeg EU-lovgivningen og EU-
domstolens afgørelser rigtig meget i mit arbej-
de. Der er simpelthen en langt større beskyttel-
se at finde her, siger han. ❚

Bliver du syg under din ferie, har du ret til 

erstatningsferie. Den rettighed er efter en 

afgørelse ved EU-domstolen nu indført i 

den danske ferielov.

Langelandsfestival
19 - 26 Juli 2014

20%
Kom til Langelandsfestival med HK-rabat

Som medlem af HK, kan du købe partout-billetter til Langelandsfestivalen d. 19-26. juli 
med 20% rabat, så prisen bliver 720 kr. for børn og 1.420 kr. for voksne.

Køb billetterne via hkmedlemsfordele.dk.

På festivalen kan du besøge HK i det 7 meter høje tårn på festivalpladsen, hvor der er 
fantastisk udsigt – og med garanti festivalens bedste pladser til aftenens koncerter. 
Derfor trækker vi hver dag lod om 6x2 siddepladser i tårnet.
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arbejdsmiljø styres helt ned i detaljen af eU. Og netop nu 
er alle arbejdsmiljødirektiverne ved at blive evalueret. Så 
din stemme til eU-parlamentsvalget er vigtig

Hvor meget støj du må udsættes for. 
Hvor mange kemikalier du må arbejde 
med. Og hvordan din arbejdsplads foran 
en computerskærm ergonomisk skal 
indrettes. Alt dette og meget mere har EU 
fastsat detaljerede regler for. Arbejdsmiljø 
er et af de områder, hvor EU bestemmer 
allermest.

- EU lægger på de fleste områder som 
arbejdstid og ligeløn de grundlæggende 
vilkår ned over arbejdsmarkedet. Men 
på arbejdsmiljøområdet regulerer EU 
helt ned i detaljen. Det drejer sig om 
alt fra, hvor meget støj, medarbejdere 
må udsættes for, og hvordan maskiner 
skal fungere, til virksomheders udslip af 
kemikalier, forklarer Peter Nedergaard, 
professor ved Institut for Statskundskab, 
Københavns Universitet. 

Danmark og EU har højnet 
hinandens niveau
Ifølge Arbejdstilsynet er det i høj 
grad Danmark, der har brugt kræfter 
på at få skabt de fælles EU-regler på 
arbejdsmiljøområdet - for både at sikre 
lige konkurrencevilkår og sikre dine 
arbejdsforhold som medarbejder i hele EU. 

dit arbeJdsmilJø 
styres i detalJer af eu

24 direktiver på arbejdsmiljøområdet. 
Og her har Arbejdstilsynet blandt 
andet foreslået, at det præciseres, at det 
såkaldte rammedirektiv for arbejdsmiljø: 
”omfatter både det fysiske og det psykiske 
arbejdsmiljø, og at arbejdsgiveren har pligt 
til at håndtere begge dele i forhold til sine 
ansatte.”
- Vi har også bedt om en modernisering 
af direktivet for skærmterminaler (arbejde 
foran computerskærm, red.). Det er 
vigtigt, at reglerne her tager højde for den 
teknologiske udvikling, og at brugen af 
f.eks. hjemmearbejdspladser også er blevet 
udbredt, siger Bitten Døjholt.

Din stemme er vigtig
Så EU og reglerne for arbejdsmiljø 
vil også i fremtiden hænge meget tæt 
sammen. Derfor mener Peter Nedergaard, 
der er god grund til at stemme til EU-
parlamentsvalget.

- Når det kommer til regulering 
af arbejdsmiljø og hvilke rettigheder 
lønmodtagere skal have, har parlamentet 
faktisk mere at skulle have sagt end det 
danske folketing, siger han. ❚

Siden 1989 er der derfor kommet i alt 24 
arbejdsmiljødirektiver fra EU.

- Vi har haft stor indflydelse på 
EU ved at arbejde for at sikre fælles 
minimumsregler i hele EU. Det har 
betydet, at vi godt kan fastholde et 
højere sikkerhedsniveau i Danmark, 
men at alle lande i EU skal overholde 
minimumskravene til sikkerhed. 
Samtidig har EU haft indflydelse på 
os. Fordi EU i højere grad har stillet 
detailkrav, hvor vi tidligere i højere grad 
havde rammeregler, siger Bitten Døjholt, 
kontorchef i Arbejdsmiljøfagligt Center i 
Arbejdstilsynet. 

Ingen regulering af psykisk 
arbejdsmiljø
Når det kommer til det psykiske 
arbejdsmiljø, har EU ikke fastlagt 
detaljerede regler. 

- Jeg tror i høj grad, det har noget at 
gøre med, at der er forskellige normer 
og kulturer i EU-landene, så det er svært 
at lave en fælles ramme for psykisk 
arbejdsmiljø, som kan fungere fra Kreta til 
Nordfinland, siger Peter Nedergaard. 

EU er dog i gang med at evaluere alle 

AF KiRSTEN MARiE JUEL JENSEN / FOTO SCANPix, HENRiK SøRENSEN
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eksempler på regler 
for arbejdsmiljø, 
som stammer fra 
eu-direktiver:

 � når du arbejder meget foran 
computerskærm, har du bl.a. ret 
til et bord, der kan indstilles og et 
separat tastatur.

 � Din arbejdsgiver har pligt 
til at indføre de nødvendige 
foranstaltninger, der sikrer din 
sundhed og sikkerhed i alle aspekter 
af dit arbejde.

 � Alt sikkerhedsudstyr i dit job skal 
tage hensyn til ergonomiske krav og 
passe til dig og din helbredstilstand.

 � Din arbejdsgiver er forpligtet til at 
evaluere risici, undgå og reducere 
arbejde, der giver vibrationer 
i kroppen.

 � Du må ikke udsættes for en 
støjbelastning på over 85 db, og din 
arbejdsgiver har pligt til at undgå al 
unødig støjbelastning. 

nye regler på vej
eksempler på Arbejdstilsynet og 
arbejdsmarkedets parters forslag 
til revision af eu-direktiver om 
arbejdsmiljø netop nu:

 � Der bør tages højde for den 
teknologiske og samfundsmæssige 
udvikling, når direktiverne opdateres. 
bl.a. skal der tages hensyn til, at 
mange har mulighed for at arbejde 
hjemmefra.

 � Det bør i rammedirektivet 
tydeliggøres, at det omfatter 
både det fysiske og det psykiske 
arbejdsmiljø, og at arbejdsgiveren 
har pligt til at håndtere begge dele i 
forhold til sine ansatte. 

 � Der skal fortsat være særlige 
arbejdsmiljøregler for unge under 18 
år, så der tages særlige hensyn.

 � Der bør udarbejdes et direktiv, der 
sikrer forebyggelse af belastende 
arbejdsstillinger, arbejdsbevægelser 
og ensidigt gentaget og 
belastende arbejde.

dit arbeJdsmilJø 
styres i detalJer af eu
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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

HvOr Går alDerSGrænSen 
FOr barnS 1. SyGeDaG?

Hvor går aldersgrænsen for barns 1. sygedag i over-
enskomsterne? Jeg synes, jeg har hørt, at man har 
ret til barns 1. sygedag til barnet er 14 år. men er det 
til barnet fylder 14 år, eller er det til og med 14 år? 
Hej fra Pernille

Kære Pernille
Tak for din mail og dit spørgsmål om barns 1. syge-
dag. i de fleste overenskomster står ordlyden: ”børn 
under 14 år”. Det betyder, at du kan holde barns 1. sy-
gedag op til, at dit barn fylder 14 år.

Da de forskellige overenskomster kan variere i 
ordlyd, synes jeg, du bør tjekke, hvilke rettigheder der 
gælder på området på netop din overenskomst. Det 
kan du gøre via HK’s hjemmeside hk.dk, hvor du log-
ger ind på mitHK. Der ligger din overenskomst.
Med venlig hilsen
Jesper Schmidt Sørensen

min kontorfælle tåler ingen andre
vi har lige haft en større organisationsændring og dermed også 
en masse rykken rundt på pladserne. Jeg er havnet på tomands-
kontor med en kollega, der siden det stod klart, at vi skulle flytte 
rundt, ikke har bestilt andet end at råbe op om, at hun viLLe be-
holde sit eget kontor. Det kom hun så ikke til, og nu sidder jeg på 
kontor med en person, der tilsyneladende er stærkt generet af 
andre menneskers nærvær, når hun arbejder. Hun er meget af-
visende og spiller tøsefornærmet, selv om det jo absolut ikke er 
mig, der har taget beslutningen om, at vi skulle sidde sammen. 
Jeg vil lige indskyde, at vi ellers, så længe hun sad på sit eget 
kontor, havde det fint sammen. men nu synes jeg, at jeg skal kry-
be langs panelerne, og jeg tør næsten ikke tage telefonen. Det er 
virkelig svært at holde ud. Hvad synes du, jeg skal gøre? 
Mvh
Emily

Svar:
Kære emily
Jeg tænker, at nogle mennesker har rigtig svært ved at koncen-
trere sig, når der er andre aktiviteter omkring dem. Det kan de 
sådan set ikke gøre for. Det er bare sådan. og når det nu er be-
sluttet, så må i se at få det bedste ud af det. og det lyder, som om 
du er den, der skal tage initiativet til at få sat ord på ”trolden”. 

Kunne du ikke bede hende om en snak med dig om, hvordan 
i bedst kan indrette jer som bofæller? i har jo haft det fint sam-
men under friere rammer for jeres samvær, hvilket giver håb for, 
at i sammen kan finde en måde at ”leve sammen” på. fortæl hen-
de, at du oplever at være til besvær, samtidig med at du gerne vil 
gøre dig umage for, at jeres samvær kan lade sig gøre for begge 
parter. spørg hende, hvad der skal til, for at hun synes, det er til 
at holde ud. Husk: rammer og vilkår er lagt fast for jer på nogle 
områder. i skal dele kontor, og det skal kunne lade sig gøre. 

en snak kunne rense luften mellem jer to, samtidig med at i 
får stillet skarpt på, hvor jeres forskelligheder kunne udspille sig 
- og hvordan i kan tage hensyn til/leve med jeres forskellighe-
der og samtidig være der på lige vilkår. nu er det jo ikke længere 
hendes kontor, men jeres kontor. 

Jeg håber, det kommer til at fungere for jer. Hvis det ikke lyk-
kes, så hent hjælp hos arbejdsmiljørepræsentanten eller jeres le-
der. for i har ikke frit valg på alle hylder. ikke nogen af jer. og det 
er en arbejdsplads, hvor alle skal bidrage til et godt arbejdsklima.
Med venlig hilsen
Kitty Dencker
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eksperterne i brevkassepanelet giver overordnede svar, men sagsbehandler ikke. 
svarene er derfor ikke fyldestgørende. er du i tvivl, eller har du 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

brevkassen

Skal man sige op inden klokken 12?
en kollega siger, at man som funktionær skal sige sin stilling op inden 
klokken 12 den sidste hverdag i måneden, hvis man vil have mulighed 
for at starte i nyt job til den næste 1. Jeg mener, at det bare skal være 
inden arbejdstids ophør. vi har væddet en pakke luksusflødeboller, så vi 
er meget spændte på, hvem der har ret.
vh 
Flemming

Svar:
Kære flemming
man behøver ikke sige op inden kl. 12 den sidste hverdag i måneden. 
Heller ikke inden arbejdstids ophør.

Det er nok at sige op inden midnat den sidste hverdag i måneden.
Du skal blot kunne dokumentere, at opsigelsen er afleveret rettidigt 

til virksomhedens officielle postkasse. 
(brug evt. smartphone, billede med dato). for en sikkerheds skyld 

kan du også sende opsigelsen i en mail med modtagelseskvittering. 
venlig hilsen
Jesper Schmidt Sørensen

for første gang i mit arbejdsliv har jeg fået overenskomst i 
mit nye job. Hurra for det! Jeg har netop siddet og studeret 
alle mine rettigheder. Det eneste, jeg ikke helt forstår er, 
at overenskomsten opererer med to forskellige slags ud-
dannelser. Den ene hedder efteruddannelse, og den anden 
selvvalgt uddannelse. Hvad er egentlig forskellen helt kon-
kret? min overenskomst er kontor- og lageroverenskom-
sten under Dansk erhverv. 
Hej fra Katja

Svar: 
Kære Katja
Kort fortalt er forskellen: 
efteruddannelse skal være branche- eller virksomhedsre-
levant, altså hvor du holder dig opdateret inden for dit job-
område. når man har været ansat et år, får man løn for at 
være af sted på efteruddannelse. 

selvvalgt uddannelse er i stort omfang noget, du selv 
vælger. På Dansk erhvervs overenskomster får man 100 
procents løndækning, mens man er på selvvalgt uddannel-
se, fra dag et, man er ansat. 

selvvalgt uddannelse giver dig mulighed for at videre-
uddanne dig og få helt nye kvalifikationer. 
Det kan for eksempel være via:
❚ forberedende voksenundervisning
❚ gymnasiale fag/kurser
❚ Arbejdsmarkedsuddannelser eller efteruddannelseskurser
❚ enkeltfag på erhvervsuddannelser
❚ fagmoduler fra merkonomuddannelserne
❚ enkeltfag/fagmoduler på korte videregående uddannel-

ser
❚ enkeltfag på diplomuddannelser
❚ enkeltfag på masteruddannelser
❚ Private kurser

Du har ret til 10 dages almindelig efteruddannelse pr. 
år og ligeledes 10 dages selvvalgt uddannelse om året. Du 
kan spare selvvalgt uddannelse op i tre år. 

På selvvalgtuddannelse.dk kan man klikke sig ind og 
se, hvad der gælder for selvvalgt uddannelse på hver en-
kelt overenskomst. 
Med venlig hilsen
Claus Agø Hansen

to SlagS UddannelSer i overenSkomSterne
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Opdag nye 
sider af 
dig selv

nyt værktøj kan måske hjælpe dig 
til at sætte ekstra gang i karrieren. 
Tag et karrieretjek på hk.dk

Er du et Drømmende finansgeni, en Krævende 
Konceptpusher eller en Vidende Skrivebordsjockey? 
Tag et karrieretjek på hk.dk og find ud af det – og 
få gode råd og hjælp til at opfylde dine ønsker om 
karriere.

Kan du genkende dig selv?
I testen til karrieretjekket svarer du på en række 
spørgsmål, som afdækker dine personlige 
kompetencer. Du får et bud på, hvordan du er – og 
hvordan du kan bruge dine egenskaber fremover 
i dit job, så du også har en plads på fremtidens 
arbejdsmarked. Testen måler på dit behov for at 
udvikle dig, og du kan sammenligne dit eget behov 
for forandring med dine fagfællers. Det er en kort 
test, og derfor skal den også først og fremmest ses 
som inspiration og det første skridt på vejen til at 
afdække dine behov og ønsker.

vil du gerne lære noget nyt?
Måske giver testen dig blod på tanden i forhold til 
at lære noget nyt – måske ligefrem tage et kursus 
eller et længere uddannelsesforløb. Det kan både 
være inden for dit fag og personlig udvikling. Med 
testen får du nogle bud på uddannelser og kurser, 

der kunne være relevante for dig. Og rammer 
testen ikke plet, kan du selv søge videre på HK’s 
uddannelsescrawler. Den søger på langt de fleste 
uddannelsestilbud i Danmark – både private og 
offentlige og kan give dig masser af inspiration og 
afklaring.

fællesskab med dine fagfæller
Brænder du for dit fag, og vil du gerne dele og 
inspireres af andre? Så skal du måske melde dig ind 
i en af HK’s digitale netværksgrupper, hvor fagfæller 
diskuterer faglige problemstillinger, deler staldtips 
og inspirerer hinanden. Testen leder dig hen til 
de netværk, der handler om dit fagområde. Der er 
allerede over 100 faglige netværk, og finder du ikke 
et, der lige passer til dig, så send dit ønske til HK.

…eller skal du lave noget helt andet?
Nogle gange skal der et nyt job til for at opfylde behovet 
for fornyelse og udvikling. Et godt sted at begynde er 
HK’s jobportal, som testen også giver dig adgang til. 
Det er Danmarks største jobportal, og her kan du bl.a. 
lægge dit cv ind og oprette en digital job agent, der 
holder øje med de job, du interesserer dig for, og giver 
dig besked, når dit drømmejob dukker op. ❚

AF LONE SøE / FOTO SCANPix, JøRGEN TRUE
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karriere- 
kampagnen
HK opfordrer i disse uger 
via tv- og radioreklamer og 
annoncering på digitale medier 
til, at man tjekker karrieren 
på hk.dk. formålet er at gøre 
opmærksom på, hvor vigtigt det 
er at holde sig fagligt opdateret. 
og at vise hvordan HK hjælper 
medlemmerne med det.

Arbejdsmarkedet er i konstant 
udvikling, og det er vigtigt, at 
man sørger for at holde sine 
kvalifikationer ved lige og udvikler 
dem. mulighed for uddannelse er 
en vigtig sag for HK, siger HK’s 
formand Kim simonsen.

- i HK arbejder vi for at forbedre 
mulighederne for efteruddannelse 
og kompetenceudvikling. både 
ved at påvirke politikerne til 
at skabe bedre rammer og via 
forhandlinger med arbejdsgiverne 
om overenskomsterne. Der er 
kommet mange nye muligheder 
de seneste år, og det er vigtigt, 
at HK’s medlemmer udnytter de 
muligheder, siger han.
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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
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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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Det er trist for medlemmerne, trist for HK og trist 
for Danmark. Men lige nu står 12.000 HK-medlemmer 
desværre uden arbejde.

Hvert år sender HK et digitalt spørgeskema til 
dem af jer, der har været så uheldige at miste arbej-
det. Vi spørger, hvordan I opfatter det system, der 
skal hjælpe jer i arbejde, og som I er blevet ufrivillige 
brugere af.

Svarene er ikke til at tage fejl af.
I opfatter dagpengesystemet som umenneskeligt. 

Og I føler jer kontrollerede og mistænkeliggjorte. 
Som arbejdsløs får man fejlagtigt den opfattelse, at 

det er ens egen skyld, at man er havnet i arbejdsløs-
hed. Og det er ikke mindst systemets skyld.

Derfor blev vi i HK glade, da regeringen dagen før 
1. maj spillede ud med et forslag til en reform af sy-
stemet.

For udspillet viser helt klart, at regeringen har lyt-
tet til os. Og dermed lyttet til alle jer, der svarer på vo-
res spørgeskemaer.

Står det til regeringen, skal systemet ændres, så 
det passer til dig. Mangler kvalifikationerne, vil du få 
mulighed for at tage en uddannelse i op til to år på 
80 procent af dagpengesatsen. Og det vil være ende-
gyldigt slut med nytteløse aktiveringskurser, for kom-

munerne får ikke længere penge fra staten for at sen-
de folk i aktivering.

Der vil blive væsentligt mindre bureaukrati og 
mindre mistænkeliggørelse til gengæld for mere fo-
kus på den enkelte, og hvad der skal til for at få den 
enkelte i arbejde.

Nu håber jeg bare, at udspillet holder gennem de 
kommende forhandlinger på Christiansborg. I skri-
vende stund er politikerne endnu ikke gået i gang, og 
i sagens natur ved ingen, hvordan en endelig aftale 
om beskæftigelsessystemet kommer til at se ud.

Men vi ved, at Venstre vil spare fire milliarder på 
de arbejdsløse. Og at de synes, regeringens udspil er 
for slapt. De vil hellere spare for at give pengene til 
virksomhederne og ad den vej at skabe arbejdsplad-
ser.

Men det tror jeg ikke meget på.
Så jeg håber.
Jeg håber, at regeringen vil holde fast, så vi får et 

nyt beskæftigelsessystem, der faktisk bringer folk i ar-
bejde - og som uddanner dem, der ikke har kvalifika-
tionerne. Og som ikke er baseret på mistillid og mis-
tænkeliggørelse.

HK skal nok gøre sit til, at det kommer til at ske. 

så lysner det 
endelig for de ledige

jeg håber, at regeringen vil 
holde fast, så vi får et nyt 
beskæftigelsessystem, der 
faktisk bringer folk i arbejde 
- og som uddanner dem, der 
ikke har kvalifikationerne.



Det skal vi helDigvis heller ikke. 

Men Det er Meget vigtigt for dig og for os, 
at vi har dine telefonnumre og din emailadresse. 
Og at vi ved, hvor du arbejder.

FOr hvis Du unDlaDer at opdatere dine 
medlemsoplysninger går du i bedste fald glip af et væld af 
gratis kurser og arrangementer - samt en masse tilbud og 
rabatter, der er forbeholdt hk’s medlemmer. i værste fald 
går du glip af en overenskomst, der blandt andet giver dig 
pensionsordning, fritvalgskonto og ret til uddannelse. 

læs Det MeD sMåt, hvis du vil vide hvorfor. 
Du kan også bare nøjes med at gå på hk.Dk, logge ind via 
Mit hk og tjekke dine oplysninger med det samme. 

veD vi 
alt 
OM Dig?

Selv om en virksomhed er medlem af en arbejdsgiverforening, kan HK ifølge 50 %-reglen kun kræve overenskomst, hvis 
minimum halvdelen af de medarbejdere, der laver HK-arbejde, også er medlem af fagforeningen. På grund af 50 %-reglen 
gennemgår HK derfor jævnligt medlemsoplysninger for at se, på hvilke arbejdspladser der er grundlag for at rejse 
overenskomstkrav. Derfor er det afgørende, at du står registreret med det korrekte arbejdssted.  


