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Husk at give din lokale HK-afdeling be-
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HK’ere i bogholderier og HR-afdelinger skal 
holde deres kompetencer knivskarpe, hvis de 
vil beholde deres arbejde. Ellers kommer der 
en akademiker og snupper jobbet, hvis det da 
ikke er overtaget af en kollega i udlandet. 

Fremtidens 
HK’er laver 
analyse og 
strategi
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indhold
 19  Alle børn har ret til gode ferieminder

Arbejdsmarkedets feriefond uddeler hvert år millioner 
af uhævede feriekroner til velgørenhedsorganisationer. 
en af dem er Dansk folkehjælp. Her bruger man pen-
gene til feriehjælpen, som er en hjælp til fattige fami-
lier i Danmark, der ikke selv har mulighed for at finan-
siere sommerferien, fortæller generalsekretær i Dansk 
folkehjælp Klaus Nørlem.

 22  vi har alle brug for at være en del 
  af et fællesskab

At opbygge faglige fællesskaber bør være en del af en-
hver jobbeskrivelse, mener organisationspsykologisk 
konsulent gitte Haslebo.

 26  Pauserne kan være det mest 
  anstrengende 

for nogle medarbejdere er pauserne den sværeste del 
af arbejdsdagen, for her skal de give mere af deres 
personlighed. og det kan være nedbrydende for ens ar-
bejdsglæde, hvis man ikke får positiv respons fra sine 
kolleger i pauserne. Det mener lektor ved Roskilde Uni-
versitetscenter Åse Høgsbro Lading, der har forsket i 
de sociale mekanismer rundt om kantinebordet.

 28  vi taler om alt andet end arbejde
De er gode til at lade være med at snakke arbejde ved 
frokostbordet, mener fem kolleger hos bang & olufsen 
A/S. men ellers taler de om stort set hvad som helst.

 32  Hold dig fra utroskab og hæmorider
Det er ifølge lektor Åse Høgsbro Lading en kompleks 
social kompetence at finde ud af, hvad man kan tale 
om i frokostpausen. men et godt råd er at undgå at bli-
ve alt for personlig.

38  fyret? Klar dig selv!
To ud af tre fik ingen hjælp fra deres gamle arbejdsgi-
ver efter fyringen, viser ny medlemsundersøgelse. HK 
er på vej med flere tilbud til fyrede medlemmer.

 44  Nye regler hvis du bliver syg 
  i længere tid

Læs grafikken, der giver dig overblik over, hvordan en 
sygemelding kan forløbe under de nye regler for syge-
dagpenge, der træder i kraft 1. juli. 

42Langtidssyg? Tag selv styringen
Skriv til chefen, ring til kollegerne og undersøg, om du kan 
lave småopgaver, selv om du er langtidssygemeldt. Kontakt 
med arbejdspladsen får dig nemlig hurtigere tilbage på job-
bet efter sygdom. og det bliver endnu vigtigere efter den nye 
reform af sygedagpengereglerne.

i år går turen til Lalandia
var det ikke for Arbejdsmarkedets feriefond, hvor uhæve-
de feriepenge havner, kom Camilla Sandberg og hendes fire 
børn ikke på sommerferie. men nu kan familien se frem til en 
uge i Lalandia.  

iLLUSTRATioN RASmUS JUUL
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AAsE, MARiA og HEllE 
vANdt biogRAfbillEttER
Maria Jentzsch fra insight Cosmetics group A/S har sin so-
vende hund liggende ved siden af tastaturet. 

Hos KmD A/S i ballerup laver Aase Teglbjærg Pedersen 
og hendes kolleger udstillinger i storrumskontoret, som pas-
ser til årstiden.

og Helle Nørregaard, der pt er ledig, har pyntet sin hjem-
mearbejdsplads op med familiefotos og minder.

HK/Privat inviterede i nyhedsbrevet medlemmerne til at 
lægge et billede op på facebook, som viste, hvordan de har 
gjort deres eget område på arbejdspladsen personligt. om-
kring 30 medlemmer fulgte opfordringen. 

og maria, Aase og Helles billeder blev udvalgt som de 
bedste bud, og de vinder hver to biografbilletter plus pop-
corn og sodavand til en værdi af 269 kr. vinderne har fået be-
sked. Tillykke til maria, Aase og Helle – og tak til alle andre, 
der deltog.
Find og tilmeld dig HK/privats Facebook-side her: 
www.facebook.com/hkprivat

Fantastisk! Dejligt! Wow! Det er nogle af de 
spontane udbrud, som amerikanere og litauere 
kommer med, når de bliver præsenteret for, at de 
fleste danskere har ret til seks ugers betalt ferie og 
løn under sygdom.

Danske overenskomster sikrer lønmodtagerne 
bedre løn, højere pension, bedre barsel, løn under 
sygdom osv.  Det ved de fleste danskere. men når ud-
lændinge hører om de forhold, som danske lønmod-
tagere har kæmpet sig frem til via overenskomster-
ne, er de ved at falde ned af stolen.

Reaktionerne viser, at det absolut ikke er en selv-
følge at have de rettigheder, og det kan ses i den nye 
Tv-reklame i forbindelse med ”er du oK?” - kam-
pagnen. 

et filmhold har været på besøg i minneapolis i 
USA og vilnius i Litauen for at høre reaktioner fra 
folk på gaden, når de præsenteres for en række ret-
tigheder, som er skaffet via overenskomster - altså 
aftaler mellem fagforeninger og arbejdsgivere.

”er du oK?” -kampagnen sætter fokus på, hvad 
en overenskomst betyder for danskernes forhold på 
jobbet. bag kampagnen står HK i fællesskab med 
Dansk metal, foA, 3f og resten af fagbevægelsen i 
Lo og fTf. 

Se selv filmene her:
www.hk.dk/oK 

Business Danmark skal af med 100.000 kroner til en tidligere ansat. Det står 
klart, efter at forbundet ved faglig voldgift er kendt skyldigt i en usaglig fyring.

først krævede business Danmark, at regnskabsmedarbejderen gik på halv 
tid, da de hævdede, der ikke var arbejde nok til hende. Hun takkede nej og 
blev fyret. Kort efter slog business Danmark så et 31-timers job op med hen-
des gamle opgaver plus en ny, som hun hurtigt kunne oplæres i. Det ville gøre 
det til en fuldtidsstilling. 

- man kan ikke varsle en ansat ned på halv tid og derefter fyre hende på 
grund af manglende opgaver, når der kort efter bliver hyret en ny til et 31-ti-
mers job. Det viser, at der var rigeligt med arbejde til vores medlem, og det gør 
det til en usaglig opsigelse. Derfor må virksomheden betale ved kasse 1, siger 
birgitte Schneider, faglig sekretær i HK/Privat. 

og det gav voldgiftsretten HK/Privat med-
hold i. Derfor skal business Danmark nu be-
tale 100.000 kroner til regnskabsmed-
arbejderen som godtgørelse for den 
usaglige fyring.

- Det tyder på, at business 
Danmark gerne ville af med 
hende. men man kan ikke bare 
fyre en ansat for så at ansæt-
te en ny i samme job lige ef-
ter, siger birgitte Schneider. 

- Hvis du bliver fyret, og en 
anden bliver ansat til stort set 
samme job, så skal du gå til din 
fagforening. Du kan have ret til 
erstatning, siger hun.  

Usaglig fyring koster 
BUsiness Danmark 100.000 kronerOK at 

arBeJDe i DK
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HK/Privat’s kalender for vinteren/foråret 2014 har været 
tæt pakket. Vi har gennemført og afsluttet overenskomst-
forhandlingerne på omkring 25 landsoverenskomster, vi 
har gennemført en vellykket urafstemning, vi har forhand-
let (og forhandler fortsat) en række særoverenskomster på 
plads. Hele processen har været genstand for en efterføl-
gende intern evaluering - fagpolitisk og organisatorisk.

Medlemsmæssigt kan vi se tilbage på et halvår, hvor 
medlemsafgangen er bremset - næsten - op. Der er fortsat 
en svagt vigende tendens. Men sammenlignet med de til-
svarende måneder i de seneste år, ser det pænt ud.

Efter sommerferien venter nye opgaver. Umiddelbart 
efter sommerferien går agitationen på erhvervsskolerne 
i gang. Gennem de sidste år er det lykkedes for HK at or-
ganisere et stadigt stigende antal af de studerende på er-
hvervsakademierne. Den succes vil vi gerne udbygge!

Sektoren planlægger forskellige initiativer, der alle har 
til hensigt at styrke aktiviteterne rettet mod medlemmer-
nes profession. Modsat it-folket, grafikerne og laboranterne 
i HK/Privat, så halter vi bagefter med indsatsen over for de 
”merkantilt og administrativt” beskæftigede i HK/Privat.

Medlemmer beskæftiget med eksempelvis salg, økono-
mi, personaleadministration og projektledelse modtager 
i dag ikke tilbud af samme karakter, omfang og kvalitet, 
som de ovenfor nævnte grupper gør det. Det vil vi søge at 
rette op!

Fra september kører den årlige indsamling til HK’s 
lønstatistik. Her vil vi søge at øge besvarelsesprocenten. I 
forlængelse heraf vil vi genopfriske indsatsen for at bakke 
op om medlemmernes lønforhandlinger på virksomhe-
derne. Beskæftigelsen og økonomien i samfundet udvik-
ler sig i disse måneder i den rigtige retning. Det giver alt 
sammen et bedre udgangspunkt for de lokale lønforhand-
linger.

Endelig har vi ved de seneste overenskomstforhand-
linger fået en række principielle indrømmelser. For nogle 
af dem har vi endnu ikke et klart billede af, hvor langt de 
rækker i virkelighedens verden. For eksempel fik vi denne 
gang nye værktøjer til at håndhæve vikarernes rettigheder. 
Det skal der følges op på - fagligt og organisatorisk.

Ingen medarbejder, intet bestyrelsesmedlem og ingen 
tillidsrepræsentant behøver således at frygte at komme til 
at kede sig! Der bliver masser at tage fat på!

God sommerferie til dig og kollegerne!

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

god sommerFerie

Sektoren planlægger forskellige initiativer, der 
alle har til hensigt at styrke aktiviteterne rettet 
mod medlemmernes profession. ’

nu dages det
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HK-KOntingentet 
Får et lille nøK
for at dække de almindelige pris- 
og lønstigninger stiger kontingentet 
for medlemsskab af HK en smule fra 
den 1. september.

Stigningen er på 5 kroner om 
måneden for fuldtidsmedlemmer af 
HK/Privat og HK Stat. Kontingentet 
for fuldtidsmedlemmer af HK HAN-
DeL stiger med 4 kroner pr. måned. 
Kontingentet for medlemmer af HK 
Kommunal var ikke besluttet ved re-
daktionens slutning.

også kontingentet til HK’s a-kas-
se stiger lidt fra den 1.september. 
Det er administrationskontingentet, 
som stiger med 3 kroner.

10 vindere aF 
FællessKabsprisen
Vinderne af fællesskabsprisen 2014 er fundet. Der er kåret 10 vinde-
re, som alle har gjort en særlig indsats for fællesskabet. 

fællesskabsprisen er en nystiftet pris, der hylder de personer, som 
bidrager til fællesskabet

blandt prismodtagerne er Sølund musik-festival, som er for udvik-
lingshæmmede, fødselsdagskompagniet i Aalborg, der hjælper fattige 
familier til at holde fødselsdage, samt 2200 godnathistorier, der fortæl-
ler historier for ældre og børn i København.

blandt de nominerede var også HK-klubberne hos Reitan Distribution 
i Horsens og bauhaus Herning.

bag fællesskabsprisen stod beskæftigelsesminister mette frederik-
sen (S), 3f, HK, iSS, DfDS, metropol, falck, Dansk metal, viA University 
College og Skanderborg Kommune. 

Du kan læse mere om prisen og se, hvem der vandt på hjemmesiden:
 fællesskabsprisen.dk 

HusK at Få Det Blå 
sygesiKringsKOrt
Fra august bliver det sværere at 
gennemskue, om du er ordentligt 
dækket på rejsen til et eU/eØS-land. 
fra da af vil det gule sygesikrings-
kort nemlig ikke længere indehol-
de rejsesygesikring til behandling 
i europa. i stedet skal du medbrin-
ge det nye blå eU-sygesikringskort, 
som dækker anderledes end det 
gule.

en væsentlig forskel er, at det blå 
sygesikringskort sidestiller dig med 
borgerne i det land, du rejser til. 
Hvis behandlingen i landet er base-
ret på egenbetaling, hænger du selv 
på regningen, hvis du kommer galt 
af sted. Desuden kan du ikke ringe 
hjem og få sygesikringen til at kla-
re skærene, og endelig giver det blå 
kort kun ret til behandling på et of-
fentligt sygehus. 

På patientombuddet.dk kan du 
læse om international sygesikring 
for danskere og søge på det land, du 
skal rejse til, og se, hvilke regler der 
gælder i landet, så du ved, hvordan 
du er stillet. 

Du bestiller det blå sygesikrings-
kort på: 
borger.dk
 

tager du forældreorlov efter den 1. juli, får du to 
ekstra uger at gøre godt med. i stedet for 11 uger er 
den arbejdsgiverbetalte forældreorlov 

nemlig steget til i alt 13 uger. Ud-
videlsen på to uger er øremærket som en 
uge til hver forælder. betalingen un-
der forældreorlov stiger samtidig til 
maksimalt. 145 kroner i timen, så 
du får en månedsløn, der svarer til 
23.248 kroner. 

generelt i de forskellige over-
enskomster er forældreorloven 
også gjort kønsneutral. På den 
måde får familier, hvor forældre-
ne er af samme køn, samme ret-
tigheder som alle andre. 

Ud over udvidelserne i forældre-
orloven, stiger det særlige pensionsbi-
drag under barselsorlov fra 1.680 kroner 
til 2.040 kroner pr. måned. 

BeDre Betingelser 
FOr FOrælDre
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Politisk støtte 
eller ej 
- du vælger selv

HK’s kongres besluttede i 2005, at HK
 / kan yde støtte til folketingsgrupper og politikere 

på grundlag af aftaler om gennemførelse af 
bestemte politiske opgaver og projekter, der er i 
HK-medlemmernes interesse

 / kan deltage i valgkampe med egne budskaber og 
valgkampstrategi

 / i særlige tilfælde kan yde støtte til udvalgte 
kandidater.

Det blev samtidig besluttet, at HK fortsat vil 
medvirke til åbenhed om økonomisk støtte til 
politisk arbejde.

Det er HK’s hovedbestyrelse, som i hvert tilfælde 
afgør, om der skal ydes støtte. Hovedbestyrelsen 
skal sikre sig, at støttemodtagernes værdigrundlag 
stemmer overens med HK’s.

Medlemmer, som ikke ønsker, at en del af deres 
faglige kontingent bruges til at påvirke den politiske 
proces, har ifølge loven ret til at melde fra. Du kan 
som medlem af HK vælge støtten fra ved at benytte 
kuponen på denne side.

Har du tidligere sagt nej til støtte, gælder din 

framelding, så længe du er medlem af HK.

Kuponen skal altså kun bruges, hvis
 / du som nyt medlem ønsker at melde fra
 / du ikke tidligere har meldt fra, men ønsker at 

gøre det
 / du har fortrudt, at du tidligere har meldt fra.

HK’s statsautoriserede revisorer registrerer antallet 
af frameldte. De medlemmer, som melder fra, er 
anonyme i forhold til HK. Derfor kan bidragene til 
støtte ikke trækkes fra den enkeltes kontingent.

De kontingentmidler, som ikke ønskes anvendt til 
støtte, overføres til enten
 / en humanitær organisation
 / solidaritetsarbejde og projekter, hvis målsætning 

stemmer overens med fagbevægelsens faglige og 
politiske prioriteringer

 / forskningsprojekter, der sætter fokus på HK’ernes 
arbejdsliv, herunder arbejdsmiljø, kvalitet i 
arbejdet, livslang læring m.m.

De, som har modtaget de frameldte midler, 
bliver oplyst henholdsvis på HK-afdelingernes, 
forbundets og sektorernes hjemmeside.

kuPon
Jeg ønsker ikke, at en del af mit medlemskontingent går til støtte til politisk arbejde

Jeg ønsker at annullere min tidligere framelding af støtten til politisk arbejde

Navn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postnr. By:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cpr-nr:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

du skal sende 
kuPonen til:

Revisionsinstituttet
Skagensgade 1
Postboks 59
2630 Tåstrup
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Fremtidens 
HK’er laver 
analyse og 
strategi

AF MALENE MøLGAARD  iLLUSTRATiON MAi-BRiTT BERNT JENSEN

strategisk analyse og planlægning. Det er to vigtige ar-
bejdsopgaver, du skal kunne udføre i fremtiden som ad-
ministrativ medarbejder. Især, hvis du arbejder med øko-
nomi eller HR. Her bliver arbejdet fremover mere kom-
plekst og specialiseret, i takt med, at virksomhederne vok-
ser til udlandet, digitaliserer og outsourcer funktioner. 

Bogholderen, lønmedarbejderen og HR-konsulenten 
får mange flere opgaver med at planlægge og udvikle 
strategier og analyser mens traditionelt administrativt ar-
bejde som manuel indtastning og arkivering bliver afløst 
af it-programmer. Det viser en ny analyse lavet af New 
Insight A/S for efteruddannelsesudvalget HAKL (Han-
del, Administration, Kommunikation og Ledelse).

Analysen udpeger netop økonomi og HR som ar-
bejdsområder, der kommer til at rykke med astronomi-
ske skridt. Virksomhederne kræver kompetencer som 
helhedsforståelse, forretningsforståelse og kompetence-
udviklingsstrategier. Derfor får bogholderen, lønmedar-
bejderen og HR-konsulenten  brug for nye kompetencer 
- ikke mindst for at kunne konkurrere med højtuddan-
nede om jobbene.

- Årsagen til, at der er pres på netop de jobområder, 
er, at medarbejderne inden for økonomi og HR varetager 
specialiserede arbejdsfunktioner, der kræver kompeten-
cer på et højt niveau, forklarer Frederik Nordentoft An-
dersen, chefanalytiker hos New Insight A/S, som har la-
vet analysen.

- Men som HK’er kan man gøre meget for at forblive 
attraktiv på arbejdsmarkedet. Her spiller efter- og vide-
reuddannelse en central rolle. Jo mere specialiseret man 
bliver, jo større er behovet for, at man bliver uddannet på 
et højere niveau, understreger han.

Viden bruges strategisk
HR-medarbejderen kommer til at spille en vigtig rolle i 
udviklingen af virksomhedernes ansatte, viser analysen. 
Opgaven kræver viden om uddannelse og overblik over, 
hvor og hvordan medarbejdere kan opkvalificere sig.

- HR-medarbejderen skal kunne gå ind og tage ansvar 
for kompetenceudvikling. Der vil være behov for nogle 
HK’ere, som forstår, hvad der foregår i organisationen, 
og hvor kompetenceudvikling kan tilføre værdi, spår che-
fanalytiker Frederik Nordentoft Andersen.

På samme måde skal HK’ere i økonomifunktioner 
kunne arbejde mere strategisk. 

- Det interessante er, at det ikke længere er noget nyt, 
at man skal kunne mestre systemer som Microsoft Dy-
namics. Det er en selvfølge. Det nye er, at man skal kun-
ne bruge det aktivt og strategisk. Du skal ikke bare do-
kumentere et regnskab. Du skal kunne tage regnskabet 
videre og sige: "Hvordan skaber vi forandringer med de 
tal, vi hiver ud?" Der er en kobling til det strategiske ni-
veau, og der vil være behov for gode medarbejdere, der 
kan lave de koblinger. Det vil både kræve en mere avan-
ceret talbehandling. Og at man kan sige, hvordan tallene 
kan spille sammen med en fremtidig strategi. Det nye er 
måden, man arbejder på, forklarer Frederik Nordentoft 
Andersen. ❚

Computerprogrammer, der løser 
administrative opgaver. Virksomheder, 
der vokser med afdelinger i udlandet. 
Og ikke mindst konkurrencen fra 
akademikere. Alt det vil stille flere 
krav til HK’erne fremover. Især til 
administrative medarbejdere i HR- 
og økonomijob, viser ny rapport om 
fremtidens jobprofiler

›
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JobprofIlanalyse 
Den analyse, som artiklen her er baseret 
på, har identificeret fire jobprofiler inden 
for det private arbejdsmarked, som står 
over for stor udvikling og forandring: to in-
den for økonomi og to inden for HR. Ana-
lysen er baseret på 12 virksomhedscases, 
der er eksempler på virksomhedernes for-
ventede behov for personale, arbejdsfunk-
tioner og fremtidige krav til kompetencer.

de fire jobprofiler
❚ bogholderen
❚ Lønmedarbejderen
❚ Personaleadministratoren
❚ Uddannelsesmedarbejderen

fremtIdens 
kompetencekrav
Baggrundsviden som talforståelse, 
helhedsforståelse, forretningsforståel-
se, kendskab til overenskomst, lovgiv-
ning (arbejdsmiljø) og regler, viden om 
personalejura/-politik, kompetenceudvik-
lingsstrategier og markedsføring.
teknik og redskaber som digitale løn- 
og økonomistyringssystemer, regneark, 
CRm-systemer, screeningsredskaber, 
medarbejderudviklingsplaner, markedsfø-
ringsplaner, CmS-systemer, telefon, mail, 
annoncer og sociale medier.
Personlige egenskaber som at være 
omhyggelig, tålmodig, kvalitetsbevidst, 
kundeorienteret/servicemindet, refleksiv, 
projektorienteret, empatisk, samarbejden-
de, analytisk, kreativ, netværksskabende 
samt at have gode mundtlige og skriftlige 
kommunikationsevner.

tendenser der 
forandrer 
admInIstratIve Job
internationalisering 
og outsourcing
flere virksomheder indgår i internationale 
koncerner med afdelinger rundt om i ver-
den. Det kan betyde, at bogholderifunktio-
nen, salgsafdelingen eller produktionen 
ligger i udlandet. Arbejdsdelingen og den 
globale virksomhedsstruktur stiller krav til 
medarbejdernes sproglige kompetencer 
og evne til at samarbejde virtuelt med kol-
leger i udlandet - en samarbejdsform, som 
kræver stærke it-kompetencer.

Øget digitalisering 
af arbejdsprocesser
Der er inden for de seneste 10 år sket en 
markant digitalisering af arbejdsproces-
serne inden for både økonomistyring og 
HR. virksomhederne fremhæver, at der 
forsat er fokus på optimering af digitale 
processer og medarbejdernes evne til at 
omstille sig til digitale arbejdsmetoder.

Øget fokus på strategisk 
analyse og planlægning
i fremtiden vil der komme mere fokus på 
at øge konkurrenceevnen gennem en stør-
re forretningsforståelse hos medarbejder-
ne. også administrativt ansatte, både i HR- 
og økonomifunktioner, skal kunne varetage 
opgaver ud fra strategisk forståelse, vær-
dikæder samt optimering af processer.

flere hØjtuddannede
virksomhederne forventer at ansætte fle-
re højtuddannede medarbejdere i fremti-
den. Årsagen er, at der stilles højere krav 
til, at medarbejderne forstår virksomhe-
dens strategiske niveau og kan arbejde 
projektorienteret og i specialiserede ar-
bejdsfunktioner.

›
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uDViKlingen På OMråDet
Arbejdsområdet økonomi er præget af ri-
vende udvikling inden for digitalisering. 
Samtidig forventer virksomhederne, at di-
gitale løsninger, centralisering og outsour-
cing af opgaverne de kommende år vil 
give behov for færre og mere specialisere-
de medarbejdere.

FreMtiDige arBeJDsFunKtiOner
Fakturering foregår digitalt, og arbejdet 
går i højere grad ud på at kontrollere og 
kvalitetssikre end at taste manuelt ind. 
Derfor handler fremtidens opgaver om 
controlling. Desuden vil økonomimedar-
bejderen i stigende grad skulle analysere 
data og bidrage til udvikling af processer 
og systemer.

tyPisKe OPgaVer 
❚ Udsende og rykke for betaling af 

fakturaer
❚ Forhandle med leverandører og kunder 

om betalingsbetingelser
❚ Regnskab og administration af bilag og 

udlæg
❚ Controlling - afstemning af konto samt 

test af it-systemer
❚ Budgetlægning og opfølgning
❚ Månedsrapporter og årsregnskaber
❚ Udvikling af økonomistyringssystem og 

nye procedurer

KOMPetenCeKraV
Arbejdsopgaverne kræver, at bogholderen 
har indgående kendskab til digitale øko-
nomistyringssystemer og kan afdække 
muligheder og barrierer ved udvikling og 
implementering af nye processer og it-sy-
stemer. Det kræver personlige egenskaber 
såsom evne til systematisk at reflektere 
over processer i virksomheden og lyst til 
at forandre rutiner og arbejdsgange. Bog-
holderen skal kunne arbejde projektorien-
teret og have:
❚ Talforståelse og kendskab til revision
❚ Kommunikationsevner
❚ Forretningsforståelse - vide, hvad der 

ØkonomI

bogHolderen

skaber værdi for virksomheden
❚ Kendskab til lovgivning og regler for 

eksempel fra Skat, om refusion og 
betalingsbetingelser. 

❚ Indgående kendskab til it-systemer som 
SAP, Microsoft Dynamics og regneark 
(Excel)

releVant eFteruDDannelse
Der findes en række AMU-kurser om 
drift, økonomistyring og controlling for 

eksempel ”Daglig registrering i et økono-
misystem” og ”Registreringsmetoder ved 
virksomhedens drift” samt ”Debitorsty-
ring" og ”Kreditorstyring”.

Forretningsforståelse og helhedsforstå-
else kan opnås på AMU-kurser som ”Virk-
somhedsstrategier og økonomistyring”, 
”Forretningsforståelse og nøgletal i it-syste-
mer” og ”Analyse af interne regnskaber”. 
På højere niveau findes akademiuddannel-
sen i økonomi- og ressourcestyring. ❚

›
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uDViKlingen På OMråDet
Arbejdsopgaverne på langt de fleste virk-
somheder er gået fra manuel indtastning 
til kvalitetssikring og fejlretning. Løn har 
tidligere været en del af bogholderiet, men 
der er en tendens til, at lønadministration 
indgår som en kerneopgave i HR-afdelin-
gerne.

FreMtiDige arBeJDsFunKtiOner
Lønmedarbejderen udarbejder budgettet 
for virksomhedens samlede lønomkost-
ninger og sørger for korrekt indberetning 
af løn og pension til Skat.

tyPisKe OPgaVer
❚ Udbetaling, afstemning og fejlretning 
af løn
❚ Indberetning af lønsum og pension til 
Skat
❚ Besvarelse af medarbejderspørgsmål om 
løn, pension og kontraktforhold
❚ Udarbejdelse af budget til lønomkost-
ninger

KOMPetenCeKraV
Talforståelse er fortsat en kernekompe-
tence for medarbejdere, der arbejder med 
løn. Men digitalisering af processerne be-
tyder, at der stilles store krav til it-kompe-
tencer. Lønmedarbejderen skal kunne fejl-
rette og kvalitetssikre i it-systemerne og 
desuden have:
❚ Viden om overenskomster
❚ Kendskab til skattelovgivning og pensi-
onsregler
❚ Viden om personalejura
❚ Indgående kendskab til it-systemer, 
elektronisk lønindberetningssystem og 
regneark

releVant eFteruDDannelse
Der er gode muligheder for opkvalifice-
ring i AMU-regi. Talforståelse kan opda-
teres på kurset ”Anvendelse af regneark til 
talbehandling”, og viden om overenskom-
ster kan opnås på ”Overenskomster m.m. 
i lønberegning”. Skattelovgivning og pen-

ØkonomI

lønmedarbejderen

sionsregler kan terpes på kurserne ”Ind-
komstopgørelse og skatteberegning for 
erhvervsdrivende personer” og ”Personal-
ejura i lønberegning”. Af kurser om lønsy-

stemer kan nævnes ”Udarbejdelse og af-
stemning af lønsedler”, ”Lønberegning og 
lønrapportering” samt ”Administration af 
præstationsfremmende lønsystemer”. ❚

›
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uDViKlingen På OMråDet
Virksomhederne forventer, at flere opgaver 
som oprettelse, opdatering og arkivering 
af information - for eksempel arkivering af 
medarbejderjournaler - fremover foregår 
elektronisk og løses af en decideret HR-af-
deling. Samtidig bliver personaleadmini-
stratorens opgaver mere strategiske. 

FreMtiDige arBeJDsFunKtiOner
Foruden de kendte administrative ar-
bejdsfunktioner vedrørende information 
om medarbejderne vil den fremtidige job-
profil omfatte opgaver af mere strategisk 
art, for eksempel i forbindelse med re-
kruttering af nye medarbejdere.

Her får administratoren en central rolle 
i screeningen af ansøgninger og sparring 
med ledere. Administratoren overtager 
”blødere” opgaver som fx medarbejdersam-
taler og varetagelse af arbejdsmiljø og triv-
sel på arbejdspladsen samt implemente-
ring og formidling af overenskomster.

tyPisKe OPgaVer
❚ Administration af ansættelser, kontrak-

ter og ansøgninger
❚ Annoncering af job
❚ Screening af ansøgninger og sparring 

med ledelse om rekruttering af nye med-
arbejdere

❚ Oprettelse af medarbejdere i it-systemer
❚ Organisering af introforløb
❚ Samtaler med personale om stress osv.
❚ Implementering af overenskomster
❚ Indberetning af arbejdsfunktioner og 

løn til arbejdsgiverorganisationer
❚ Arbejdsmiljø og sikkerhed samt håndte-

ring af arbejdsmiljøsager

KOMPetenCeKraV
Virksomhederne får særligt behov for 
kompetencer inden for personalejura og 
implementering af personalepolitikker.  
Personaleadministratoren skal have forstå-
else for de behov og regler, der findes på 
tværs af personalegrupperne. Det er vig-
tigt, at administratoren har forretnings-

Hr

personaleadministratoren

forståelse, da viden om or-
ganisationen, processer og 
potentiale for værdiskabelse 
er væsentlig for at få ansat 
de rigtige nye medarbejdere. 
Samtidig bliver det endnu 
mere vigtigt, at personalead-
ministratoren med de ”bløde” 
arbejdsopgaver er god til at 
kommunikere, vise forståelse 
og empati under samtaler om 
følsomme emner som stress, 
sygefravær eller arbejdsmiljø. 

Øvrige kompetencer:
❚ Viden om personalejura
❚ Viden om jobdatabaser
❚ Forretningsforståelse og re-

krutteringsstrategi
❚ Helhedsforståelse
❚ Kendskab til lovgivning om 

mediebeskatning
❚ Viden om lovgivning om sy-

gefravær og ferielov
❚ Viden om virksomhedens 

personalepolitik
❚ Viden om arbejdsmiljølov-

givning
❚ It-systemer som Outlook, 

Excel, kontraktskabeloner 
og screeningsredskaber 
samt intranet

releVant eFteruDDannelse
Flere AMU-kurser handler om persona-
lejura, administration i forbindelse med 
rekruttering samt opdatering af persona-
leoplysninger i it-systemer:
❚ ”Anvendelse af personaledatabaser”
❚ ”Administrativ anvendelse af tidsregi-

streringssystemer”
❚ ”Adm. håndtering af personalejuridiske 

formularer”
❚ ”Praktisk håndtering af personalejuri-

diske opgaver”
❚ ”Anvendelse af funktionærloven”
❚ ”Tiltrækning af ansøgere - metoder til 

rekruttering”

❚ ”HR-strategi i HR-medarbejderens 
funktion”

❚ ”Organisationens strukturelle opbyg-
ning”

❚ ”CSR’s betydning for HR-medarbejde-
rens funktion”

❚ ”Gennemførelse af personalesamtaler”
❚ Flere virksomheder efterspørger i sti-

gende grad uddannelse på højere analy-
tisk niveau såsom HD eller akademiud-
dannelsen i HR eller ledelse. ❚
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uDViKlingen På OMråDet
I takt med, at flere virksomheder får fokus på HR som en stra-
tegisk funktion, opstår der flere arbejdsopgaver med at udvikle 
arbejdspladsens ressourcer og kompetencer. Opgaverne er i de 
senere år digitaliseret, og derfor bruger fremtidens uddannelses-
medarbejder mere tid på planlægning, koordinering og opfølg-
ning end på indtastning og arkivering.

FreMtiDige arBeJDsFunKtiOner
Med ansvar for kompetenceudvikling skal medarbejderen afdæk-
ke behovet for uddannelse i virksomheden bl.a. ved at afholde 
MUS-samtaler sammen med lederne. Uddannelsesmedarbej-
deren laver også statistik over de forskellige personalegruppers 
brug af efteruddannelse. Flere virksomheder vurderer, at rappor-
teringer og analyser i fremtiden vil blive en større del af uddan-
nelsesmedarbejderens jobfunktion.

tyPisKe OPgaVer
❚ Tilmelding til og registrering af uddannelse
❚ Koordinering af uddannelse blandt personalegrupper
❚ Strategisk medarbejderudvikling gennem interview 
og MUS
❚ Afdækning af organisationens behov for
 kompetenceudvikling
❚ Udarbejdelse af statistik for efteruddannelse med 
fokus på effekt

KraV til KOMPetenCer
Virksomhedernes strategiske fokus på kompetenceudvikling 
kræver, at medarbejderen kan lave strategiske overvejelser om 
personaleanvendelse. Det kræver helhedsforståelse - at hun har 
god indsigt i virksomhedens organisering og arbejdsprocesser. 
Medarbejderen skal vide, hvordan der kan skabes yderligere vær-
di gennem efteruddannelse af forskellige personalegrupper. For 
at kunne være med i en så strategisk en uddannelsesplanlægning 
kræves der et solidt kendskab til efteruddannelsesmuligheder - 
både AMU-kurser, akademiuddannelser og masteruddannelser. 

uddannelsesmedarbejderne skal have:
❚ Viden om uddannelsesudbud
❚ Viden om overenskomst og kompetencefonde
❚ Helhedsforståelse og forretningsforståelse
❚ Erfaring med udviklingsplaner, værktøjer til kompetenceafdæk-
ning, elevplaner og regneark

releVant eFteruDDannelse
Meget efteruddannelse foregår på akademiuddannelserne, men 
der findes godt en håndfuld AMU-kurser, der retter sig mod 

Hr

Uddannelsesmedarbejderen

kompetenceudvikling af HR-medarbejdere, nemlig:
❚ ”Planlægning og administration af uddannelse”
❚ ”Mål og strategier for administrative medarbejdere”
❚ ”Kompetenceafklaring af medarbejdere”
❚ ”Administration af MUS”
❚ ”Planlægning, registrering og opfølgning på GRUS”
❚ ”Valg af kompetenceafklaringsværktøjer”
❚ ”Effektmåling af uddannelse i virksomheden” 

Kilde: Jobprofilanalyse for faglærte, merkantile medarbejdere. Analysen er udarbejdet af 
New insight A/S for efteruddannelsesudvalget HAKL med midler fra Ministeriet for Børn og 
Undervisning.

›

Arbejdsmarkedet står aldrig stille, så det skal du 
naturligvis heller ikke. Som medlem af HK er du 
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i år går 
tUren til 
lalandia 

AF JENS HJALTE LøGSTRUP  FOTO LiSBETH HOLTEN

Camilla sandberg og hendes fire børn nyder godt af, 
at andre danskere glemmer at hæve deres feriepenge. 
Hun har været på kontanthjælp i fem år og er enlig 
forsørger. Når husleje og faste omkostninger er betalt, 
rækker kontanthjælpen ikke langt - slet ikke til ferie. i 
år skal familien derfor på ferie med dansk folkehjælp
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”This home is 
always open”  
... står der på det lille, hvide metalskilt, 
som hænger over døren ud til køkkenet. 
Og noget tyder på, at skiltet taler sandt. 
For med en dør, der står så åben, at den 
danske høflighed bliver sat på prøve, når 
der skal findes et sted at banke på, em-
mer det lille hjem i Nykøbing Falster af 
varme og imødekommenhed. Og selv om 
børnene på henholdsvis et, syv, ti og tolv 
år er sendt i zoologisk Have, så vidner cy-
kelhjelmene, papmachefiguren af Merkur 
og den fyldte skoreol om, at her bor en fa-
milie.  

- Jeg plejer at få ondt i maven, når sko-
leferierne kommer. Jeg vil gerne have, at 
mine børn har noget at fortælle om, når 
de kommer i skole - for hvad er der lige at 
fortælle, når jeg ikke har haft råd til at give 

dem en oplevelse, siger Camilla Sandberg.
Derfor besluttede Camille Sandberg sig 

for at søge om feriehjælp. Og der var ju-
belråb rundt om telefonen, da Dansk Fol-
kehjælp for nogle uger siden ringede for 
at fortælle, at Camilla og hendes fire børn 
kunne se frem til en uges ferie i Lalandia.

- Det betyder meget, at vi kan være 
sammen et andet sted end her i lejlighe-
den. Der skal ikke så meget til for at skabe 
glæde her i familien. Vi kan leve længe på 
få dages ferie, siger hun. 

Og for Camilla Sandberg betyder det 
meget, at hendes børn får en ferieoplevel-
se, som de kan fortælle om i skolen. 

- Man bliver ikke en del af fællesska-
bet i skolen, hvis man ikke kan fortælle 
om sommerferieoplevelserne. Det er ikke 
nok bare at fortælle om et par ture til zoo-
logisk Have, og at man soppede rundt i et 
badebassin i baggården, siger hun.

nedværdigende at bede om hjælp
Men det har ikke altid været lige let for Ca-
milla Sandberg at bede om hjælp.

- Jeg har følt det nedværdigende i en 
periode. Jeg var nødt til at sige til mine 
børn, at de ikke måtte tage legekammera-
ter med hjem, fordi jeg ikke ville kunne 
give dem en bolle eller et glas saftevand. 
Det var nok også der, at jeg indså, at der 
skulle ske noget, siger hun. 

Camilla Sandberg er kommet til det 
punkt, hvor hun ikke længere er flov over, 
at fryseren er fuld af ”skraldemad”, som 
hun kalder det. Madvarer, som venner og 
bekendte kommer forbi med, når de har 
tømt supermarkedernes containere for 
mad, der har overskredet sidste salgsda-
to. At søge om jule- og feriehjælp er heller 
ikke noget, hun skammer sig over mere.  

- Man må indrette sig efter de penge, 
man har, og mine børn ved godt, at jeg 
ikke selv kan give dem ferien, fortæller 
hun og fortsætter: 

- De har ikke selv bedt om at komme 
til verden. Så det er mit ansvar, at de kom-
mer på ferie og får en barndom med sam-
me kår som alle andre børn.  ❚

›
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alle børn Har 
ret til gode 
Ferieminder

- Arbejdsmarkedets Feriefond 
uddeler hvert år millioner af 
uhævede feriekroner til velgø-
renhedsorganisationer. En af 
dem er Dansk Folkehjælp. Her 
bruger man pengene til Ferie-
hjælpen, som er en hjælp til 
fattige familier i Danmark, der 
ikke selv har mulighed for at 
finansiere sommerferien, for-
tæller generalsekretær i Dansk 
Folkehjælp, Klaus Nørlem

dansk folke-
HJælp og ferIe-
HJælpen 
Kriterierne for at kunne ansøge 
om feriehjælp hos Dansk folkehjælp 
er, at man er på overførselsindkomst 
og har hjemmeboende børn. i år fik 
Dansk folkehjælp 10.000 henvendel-
ser om hjælp til ferien. Heraf fik 3.500 
et ja. familierne bliver blandt andet ud-
valgt ved at kigge på, om de tidligere 
har været af sted på et ferieophold, og 
hvem der er mest trængende.  

i 2014 fik Dansk folkehjælp 8,9 mil-
lioner kroner af Arbejdsmarkedets fe-
riefond til feriehjælpen. bruttoomkost-
ningerne for feriehjælpen ligger på 
mellem 12 og15 millioner kroner.  

Dansk folkehjælp er en frivillig hu-
manitær organisation, som hjælper 
dårligt stillede mennesker i Danmark 
og i udlandet. Udover at være den stør-
ste udbyder af feriehjælp i Danmark 
tilbyder organisationen også julehjælp, 
førstehjælpskurser og hjælp til ensom-
me ældre og deltager i udviklingspro-
jekter i fattige lande. 
læs mere på folkehjaelp.dk

AF JENS HJALTE LøGSTRUP  FOTO LiSBETH HOLTEN
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arbeJdsmarke-
dets ferIefond
Arbejdsmarkedets feriefond får sine 
midler fra de feriepenge, folk glemmer 
at hæve. feriefonden uddeler pengene 
til velgørende organisationer, der bru-
ger tilskuddene på at skabe feriemu-
ligheder for forskellige udsatte grup-
per. i år uddelte fonden 43 millioner 
kroner til 26 forskellige organisationer. 
læs mere på aff.dk

- ansøgningsfristen til feriehjælp er 
desværre udløbet. Men du kan søge igen 
næste år.
Sådan lyder det fra receptionisten i Dansk 
Folkehjælp, der må afvise moren i den an-
den ende af røret. En mor, der som de fle-
ste andre mødre gerne vil give børnene 
en god sommerferie, men ikke selv har 
råd til at betale. For selv om vi lever i et af 
verdens rigeste lande, hvor snakken i fro-
kostpausen hurtigt går op i villa, vovse og 
vandland, så er det ikke alle danske foræl-
dre, som har råd til at give deres børn en 
sommerferieoplevelse.  

Derfor har Dansk Folkehjælp siden 
2005 tilbudt feriehjælp til fattige danske 
familier, som ikke selv har råd til at betale 
for ferien. 

- Feriehjælpen er en håndsrækning til 
de fattigste i Danmark. Det giver dem en 
mulighed for at få en ferieoplevelse på lige 
fod med alle andre. De kommer langt væk 
fra deres dårlige økonomi og andre udfor-
dringer i hverdagen, siger generalsekretær 
i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem.

3.500 får Feriehjælp
I 2014 modtog Dansk Folkehjælp 8,9 mil-
lioner kroner fra Arbejdsmarkedets Ferie-
fond. Penge, der blandt andet stammer fra 
de feriekroner, som danskerne glemmer 
at hæve. Og var det ikke for de uhævede 
feriepenge, ville Dansk Folkehjælp ikke 
have mulighed for at sende lige så mange 
familier på ferie. 

- Uden tilskuddet fra Arbejdsmarkedets 

Feriefond ville Feriehjælpen have en helt 
anden volumen, siger Klaus Nørlem.

De øvrige midler bliver samlet ind ad 
andre veje. Heriblandt private tilskud fra 
Hr. og Fru Danmark og bidrag fra faglige 
organisationer, herunder HK.

Alene i 2014 kan 3.500 mødre, fædre 
og børn se frem til at modtage et ja på de-
res ansøgning om feriehjælp hos Dansk 
Folkehjælp. Familierne bliver blandt an-
det udvalgt ved at kigge på, om de tidlige-
re har været af sted på et ferieophold, og 
hvem der er mest trængende.  

Fælles for de mennesker, som ansøger, 
er, at de hører til blandt den fattigste del af 
befolkningen. Hos Dansk Folkehjælp hå-
ber man på, at det fremover vil være mu-
ligt at sende endnu flere familier af sted 
på ferie, fortæller Klaus Nørlem.  

- Vi har desværre ikke ressourcer til at 
hjælpe alle vores ansøgere. Men får vi fle-
re tilskud til området, og bliver det frivilli-
ge engagement ved med at stige, så har vi 
mulighed for at hjælpe endnu flere fattige 
familier, konstaterer Klaus Nørlem. 

Basale afsavn
Det er vigtigt for Klaus Nørlem at under-
strege, at der er behov for at hjælpe de fa-
milier, som ikke har ressourcer til at tage 
børnene med på sommerferie. 

- I Danmark dør man jo ikke af sult, 
hvis man er fattig. Men er man barn i en 
fattig familie, så lider man af nogle helt 
basale afsavn som eksempelvis ferie. Når 
børnene kommer tilbage på skolen eller i 
børnehaven efter et ferieophold hos os, så 
er de jævnbyrdige med deres kammerater. 
De kan også fortælle om ferien, og det er, 
hvad det handler om, siger Klaus Nørlem. 

Men det er ikke kun børnene, som får 
noget ud af Feriehjælpen.  

- Forældrene får genopladet batterier-
ne, og når de kommer tilbage til hverda-
gen, har de mere overskud til at tage hånd 
om dagligdags problemer. Nogle familier 
er selvfølgeligt hårdere ramt end andre, 
men fælles er, at de får et pusterum, i det 
der nogle gange kan være et uoverskueligt 
liv, siger Klaus Nørlem. ❚

Feriehjælpen er 
en håndsrækning 
til de fattigste i 
Danmark. Det 
giver dem en 
mulighed for at få 
en ferieoplevelse 
på lige fod med alle 
andre.
Klaus Nørlem, generalsekretær i 
Dansk Folkehjælp

’

›
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find nyt job på 
hk jobportalen

AF LONE SøE

som medlem af HK har du adgang til tusindvis af jobopslag. opret en 
søgeagent med jobprofiler, der passer dig og få mail, hver gang et ledigt 
job popper op

lokale jobeksperter
Husk, at du altid kan kontakte din lokale HK-afdeling, når du søger job. Afdelingen kender de lokale 
arbejdspladser og ved, hvilke kompetencer jobbene kræver. Du kan få rådgivning om, hvordan du bedst 
kommer i betragtning til et job. Du kan naturligvis også få hjælp til at tjekke lønniveauet og til at tjekke din 
ansættelseskontrakt igennem.

sådan 
gØr du
Her finder du 
jobportalen: 
www.hk.dk/
jobportal. Du 
skal logge ind 
på mit HK for at 
få fuld glæde af 
jobportalen.

Husk at tjekke, 
at du har skrevet 
den rigtige 
e-mailadresse i 
mit HK. Du kan 
tilføje eller rette 
din e-mail under 
min Profil.

HK har Danmarks største jobportal, HK Jobportalen. Her 
finder du jobopslag fra mange forskellige steder på nettet 
samlet et sted. Udbuddet skifter naturligvis hele tiden, og 
der er typisk cirka 10.000 stillingsannoncer i databasen, 
som er meget nem at søge i. 

få din egen job-agent
På jobportalen kan du oprette din egen agent til at holde 
øje med det job, du gerne vil have. Du fortæller, hvad du 
er interesseret i, fx kontorassistent i Århus, og så får du en 
mail, når der er stillingsopslag, der matcher dine ønsker.

opret flere Cv’er – og søg mere professionelt
Du kan oprette flere CV’er i systemet og knytte en 
jobagent til hver af dem. På den måde kan du styre, at du 

bruger et målrettet CV til hver type job og samtidig kan 
søge flere typer af job mere målrettet.

overfør Cv fra andre netsteder
Hvis du har oprettet CV på fx LinkedIn eller på Jobnet, 
kan du let overføre dit CV herfra til HK Jobportalen, så 
du ikke skal gøre al arbejdet flere gange.

HK formidler job
Hvis du er ledig, er det særlig vigtigt, at du overfører 
dit CV fra Jobnet til jobportalen. HK har god kontakt til 
mange arbejdsgivere og bruger jobportalen til at finde 
kandidater til de job, HK får ind fra arbejdsgiverne.

Held og lykke med jobjagten!
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vi Har alle 
bRUg foR AT væRe 
en del aF et 
fællesskaB

At opbygge faglige fællesskaber bør være en del af enhver jobbeskrivelse, 
mener organisationspsykologisk konsulent gitte Haslebo
AF METTE ENGELL FRiiS FOTO LiSBETH HOLTEN

u har lige lavet et rigtigt godt 
stykke arbejde. Det er velud-
ført, det er grundigt, det inde-
holder endda nogle nye, spæn-
dende tanker eller arbejdsgan-
ge. Du er rigtig godt tilfreds 

med dig selv.
Du rejser dig fra stolen. Strækker dig. 

Kigger dig rundt. Det eneste, der kigger 
tilbage på dig, er spejlet henne på væggen. 
Du går hen og stiller dig foran det: ”Rig-
tigt godt arbejde, du”, nikker du anerken-
dende til dig selv. 

Det føles godt. Men ikke halvt så godt, 
som hvis der havde været et par kolleger 
med et skulderklap og et ”Godt gået!”

- Vi har brug for at blive anerkendt af an-
dre for det, vi udretter, siger Gitte Haslebo. 

Hun er cand.psych., grundlægger af 
konsulentfirmaet Haslebo & Partnere, 
foredragsholder og forfatter til en lang 
række bøger og artikler om livet i organi-
sationer, og hun arbejder som organisa-
tionspsykologisk konsulent og sparrings-
partner på private og offentlige arbejds-
pladser. 

- Hvis der ikke er nogen, der ser det, 
man laver, eller anerkender det, så er det 
meget svært at holde sig selv i gang. Det er 
et almenmenneskeligt træk, at vi har brug 
for at føle, at vi hører til, at vi er med til at 
gøre en positiv forskel for andre. 

relationer skal dyrkes
Tidligere var et fagligt fællesskab udeluk-
kende forankret i en fagforening, og fag-

foreningens helt store opgave var dels at 
kæmpe for medlemmernes rettigheder på 
arbejdspladsen, dels at værne om deres 
privatliv, så job og fritid ikke var to floder, 
der flød sammen og rev alt med sig.

For Gitte Haslebo er det helt tydeligt, 
at de faglige fællesskaber nu befinder sig i 
en ny tidsalder:

- Jeg mener, det burde være en del af 
ens jobbeskrivelse, at man skal deltage ak-
tivt og ansvarligt i at opbygge et godt fag-
ligt arbejdsfællesskab på arbejdspladsen. 
Vi har ganske enkelt et ansvar for, at vores 
kolleger har det godt.

At skabe fællesskaber er altså en del af 
jobbet. Derfor er det også en udfordring 
for hver enkelt at blive god til at opbygge 
og dyrke relationer - både i sin egen fag-

Fagligt FællessKaB
følg med i HK/Privatbladets serie om faglige 
fællesskaber, hvor vi kigger på forskellige 
former for fagligt fællesskab. 
serien begyndte i nr 5.

D
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gruppe og på tværs af faggrupper og funkti-
oner. Og for at kunne det skal man kunne 
kommunikere. På en anerkendende måde.

Problemer skyldes frustrerede drømme
- Anerkendende sprog er i virkeligheden 
meget enkelt, når man først får begyndt, 
siger Gitte Haslebo.

- For eksempel handler det om at fra-
lægge sig det ansvarsløse sprog. I ste-
det for på et personalemøde at sige: ”Der 
er mange her, der har for meget at lave,” 
”Der er mange, der mener, de er stresse-
de,” eller ”Der er nogen, der synes, at le-
delsen godt kunne være mere synlig,” så 
begynd at sige jeg eller vi i stedet. Så tager 
man ansvaret på sig, står ved sine menin-
ger og viser, man interesserer sig for fæl-

lesskabet og gerne vil være med til at æn-
dre på tingene.

En anden måde at tale anerkendende 
på er eksempelvis at lade være med at af-
vise en kollegas synspunkter ved at sige: 
”Det er jeg helt uenig i.”

- Ved at sige, at man er uenig, låser 
man kommunikationen. Man kan være 
enig eller uenig, men den udtalelse er ikke 
en åbning for at udveksle synspunkter. I 
stedet kan man sige: ”Okay. Jeg ser ander-
ledes på det, men fortæl mig, hvordan du 
er kommet frem til det”. 

Det handler ifølge Gitte Haslebo om, at 
når vi leder efter syndebukke eller kigger ef-
ter problemer og skyldige, så lægger vi skel 
ind mellem os selv og andre. Så ødelægger 
vi fællesskabet i stedet for at bygge det op.

- Peter Lang, der er teoretiker og arbej-
der med organisationer og udviklingssam-
taler, har engang sagt, at bag ethvert pro-
blem ligger der en frustreret drøm – og 
det var drømmen, der kom først, fortæller 
Gitte Haslebo.

- Så hvis vi i stedet for at tale om årsa-
ger til problemerne kan komme om på 
den anden side og tale om, hvad vi ser 
som en ønskværdig fremtid, så skaber vi 
et fællesskab om, hvad vi gerne vil nå sam-
men. Og det er i sådan et fællesskab, vi 
udvikler os og skaber arbejdsglæde. ❚

›
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drop offersproget
Hvis du vil deltage i at opbygge et fagligt, udviklende fæl-
lesskab på din arbejdsplads, så har gitte Haslebo skitse-
ret et par vigtige skridt, du skal tage.
først og fremmest: Drop offersproget! man kan meget let 
blive forført til helt automatisk at tale om, at der er alt for 
travlt, at ledelsen er usynlig, at de andre afdelinger ikke laver 
tingene godt/effektivt/hurtigt nok, at der er ikke nok aner-
kendelse for arbejdet eller noget helt femte. Hvis du vil vide-
re mod et godt fagligt fællesskab, skal det sprog droppes.

i stedet skal du i gang med at tale i et sprog, der opbyg-
ger relationer og et fælles ansvar for at skabe et godt fæl-
lesskab.

find en god kollega, som har samme mål som dig. Sæt 
jer ned og find ud af, hvad det er, i vil arbejde på at gøre 
anderledes. Hvilken indflydelse vil i have? vil i gerne have 
mere ansvar? vil i gerne have faglige fyraftensmøder? el-
ler er det en ny sagsbehandling eller nye arbejdsredskaber, 
i gerne vil have indført?

Når de prioriteringer er på plads, skal i finde ud af, hvor-
dan og hvor i kan bringe det op. Det kunne måske være på 
et afdelings- eller personalemøde, eller det kunne være i et 
direkte møde med jeres leder. Det vigtige er, at i medbrin-
ger tre ting:

❚ et klart mål
❚ ideer til, hvordan i kan nå det
❚ vilje til at undersøge det hele nærmere

og hvis du/i får magt, som i har agt, så husk igen, at of-
ferrollen og -sproget ikke åbner døre eller skaber indflydel-
se. Tag det som en anerkendelse fra fællesskabet, at de er 
gået med på jeres idé, og lad være med at gå fra mødet og 
tænke: ”Åh nej, nu skal jeg lave endnu mere arbejde.” Det 
er dræbende for udviklingen af fællesskaber, hvis deltager-
ne tror, at alt nyt tager lang tid, og at det derfor er bedre at 
lade det nye ligge.

HvIs du vIl vIde mere om 
anerkendende kommunIkatIon
Bogen ”anerkendende følgeskab – når organisationer lykkes”,  er en lettilgængelig brugsbog med fokus 
på, hvordan man som medarbejder kan bidrage til arbejdsglæde, godt samarbejde, fælles resultatskabelse og et 
velfungerende arbejdsfælleskab. Den er skrevet af maja Loua Haslebo og magnus Harald Haslebo.
Du kan læse mere om, hvad anerkendende eller værdsættende kommunikation er, og hvordan du bruger det i 
hverdagen, på siden:
vaerdsaettende-samtale.dk
og hos branchearbejdsmiljørådet (bAR) for social og sundhed kan du finde nogle øvelser, som er lette at gå til: 
etsundtarbejdsliv.dk/anerkendende_kom/

’Vi har 
ganske 
enkelt et 
ansvar for, 
at vores 
kolleger har 
det godt.
Organisationspsykologisk 
konsulent Gitte Haslebo

›
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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 1.august 2014.

Gavekort på 200 kroner til Matas: Elly Christensen, Elleparken 78, 8520 Lystrup
Gavekort på 150 kroner til Matas: Grethe Koue, Nylandsvej 119, 3.th., 4600 Køge
Gavekort på 100 kroner til Matas: Allan ølgaard, Ådiget 12, 2610 Rødovre

vindere af kryds nummer 5, 2014

Kodeordet var: venezUela

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 6,  2014

løsningen sKrives i de Farvede Felter

krydsord &
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hvor ender 
danskernes 
uhævede 
feriepenge henne?
Arbejdsmarkedets ...

Hvad hedder HK’s 
tilbud til medlemmer, 
der er blevet opsagt?



































 



































 













 












Verdens bedste 
håndboldspiller 
anno 2011 er 
 dansker. Hvad er 
hans fornavn?

Hvad er danske 
Paul Elvstrøm 
verdensberømt for?
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For nogle medarbejdere er pauserne 
den sværeste del af arbejdsdagen, 
for her skal de give mere af deres 
personlighed. Og det kan være 
nedbrydende for ens arbejdsglæde, hvis 
man ikke får positiv respons fra sine 
kolleger i pauserne. Det mener lektor 
ved Roskilde Universitet Åse Høgsbro 
Lading, der har forsket i de sociale 
mekanismer rundt om kantinebordet

AF JESPER PEDERSEN  FOTO LiSBETH HOLTEN 

vind biograFbilletter
HvAd sNAKKER i oM 
i fRoKostPAusEN?
er det ægteskabets kvaler? Konklusioner-
ne fra gårsdagens tv-nyheder? Konkrete ar-
bejdsopgaver? eller måske et nyt havebed?
Klik dig ind på HK/Privats facebook-side og 
skriv en kommentar. Læg også meget gerne 
et billede op af dig og dine kolleger, som ny-
der hinandens selskab over frokostbordet. 
Så deltager du i lodtrækningen om fire bio-
grafbilletter, så du kan invitere familie, ven-
ner eller kolleger med i mørket. Der følger 
popcorn og sodavand med. Du bestemmer 
selv, hvor i landet du vil indløse billetterne.

find HK/Privats facebook-side her: 
www.facebook.com/hkprivat
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et burde være et velfortjent hvil i løbet af en travl ar-
bejdsdag. Et pusterum, hvor man både fysisk og psy-
kisk får tanket energi på. En hyggelig, social halv ti-
mes tid sammen med kollegerne.

Sådan er frokostpausen heldigvis nok for de fleste. Men ikke 
alle. For nogle står over for dagens måske sværeste opgave: at fin-
de sin rette plads i et kompliceret, socialt spil.

- Der er nogle, som mere eller mindre frygter pauserne. Så læn-
ge du er i en arbejdssituation, har du din rolle som arbejdstager at 
gribe fat i. Du har nogle fastlagte opgaver og relationer. En pause 
kræver noget helt andet af én. Så er det i langt højere grad din egen 
person, der bliver bragt i spil, siger Åse Høgsbro Lading. 

Hun er lektor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforsk-
ning på Roskilde Universitet og har igennem mange år forsket i 
fællesskaber på arbejdspladsen. Senest har hun kigget nærmere 
på frokostpausen og har set på de sociale mekanismer, der gør 
sig gældende ved frokostbordet blandt den samme gruppe kolle-
ger på en arbejdsplads. 

Vigtigt med positive tilkendegivelser
Her har hun bemærket, hvordan hver enkelt medarbejder har sin 
egen temmelig faste rolle. Der er igangsætteren, som nærmest 
kan sige hvad som helst - og få positiv respons. Der er medspil-
leren, som spiller med, men sjældent introducerer sit eget emne. 
Der er dem, som prøver at byde ind, men hvis input til samtalen 
ikke for alvor bliver grebet og ført videre. Og så er der dem, som 
har ”accepteret” deres rolle og som kun byder ind med en smule, 
fordi det måske er pinligt slet ikke at sige noget.

- Det her sociale samspil betyder for mange meget mere, end 
man skulle tro. Det er selvfølgelig ikke lige så brutalt og nedbry-
dende som eksempelvis mobning. Men det betyder meget for ens 
arbejdsglæde at få positiv tilkendegivelse i forhold til ens person-
lighed fra sine kolleger. Nogle kan blive ret hårdt ramt af det, si-
ger Åse Høgsbro Lading. 

- Men selv om det er afgørende for arbejdsglæden og dermed 
produktiviteten, så har jeg ikke indtryk af, at det er noget, som ret 
mange arbejdsgivere går op i.

Præcis hvor meget det påvirker den enkelte, er meget indivi-
duelt. Først og fremmest afhænger det af, hvordan ens øvrige so-
ciale liv er. Er det generelt fint, eller opleves pauserne på arbejds-
pladsen blot som endnu et socialt nederlag.

- Det har også stor betydning, hvor meget du identificerer dig  
med dine arbejdsopgaver. Hvis du i høj grad oplever dem som ru-
tiner, så fylder det sociale og kollegiale meget mere, og så er du 
selvfølgelig også mere udsat, hvis du ikke får positive tilkendegi-
velser, siger Åse Høgsbro Lading.

- Og det rammer nemt ekstra hårdt, fordi de fleste har en ten-
dens til at vende det indad. De føler sig skamfulde og giver sig 
selv skylden for, at de ikke er bedre til at agere socialt. 

Dan personlige alliancer   
Spørgsmålet er så, hvad der er klogest at gøre, hvis man pause 
efter pause oplever, at man ikke får den positive respons på sine 
ord, som man havde håbet på. Ifølge Åse Høgsbro Lading skal 
man passe på ikke at gå i den modsatte grøft.

- Hvis du ikke i forvejen har en markant plads i pauserne, så 
er det en håbløs strategi pludselig at lægge voldsomt ud og fortæl-
le en masse sjove historier. Hvilken status du har i gruppen, har 
meget stor betydning for, hvordan du bliver modtaget. Og det er 
jo i virkeligheden helt vildt unfair, at dem, som er helt vilde efter 
at få positiv respons, ofte bliver dårligere modtaget end dem, som 
er lidt mere overlegne i forhold til det, siger Åse Høgsbro Lading.

I stedet for med ét slag at forsøge at imponere en større grup-
pe er løsningen ifølge Åse Høgsbro Lading snarere at søge per-
sonlige alliancer. Måske med en kollega, som er lidt i den samme 
situation. Det er ofte nemmere - og så er det selvfølgelig altid en 
gevinst for arbejdsglæden at have en kollega, som man kan snak-
ke personligt med.

- Samtidig stiver det også din sociale selvtillid af i forhold til, 
når du sidder i en større gruppe. Alene bevidstheden om, at der 
er nogen, som lægger mærke til dig og reelt lytter til, hvad du si-
ger, har en konkret betydning for dine sociale evner. ❚

paUserne Kan 
være det mest 
anstrengende 

AF JESPER PEDERSEN  FOTO LiSBETH HOLTEN 
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vi taler om 
alt andet 
end arbejde

De er gode til at lade være med at 
snakke arbejde ved frokostbordet, 
mener fem kolleger hos Bang & 
Olufsen A/S. Men ellers taler de 
om stort set hvad som helst

AF JESPER PEDERSEN FOTO LiSBETH HOLTEN
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år først fingrene har forladt tastaturet, og 
de fem kolleger sidder med kniv og gaffel i 
frokoststuen, så lægger de arbejdet bag sig 
for den næste halve time.

De er gode til ikke at snakke arbejde, betoner de. 
Ikke sådan, at der er en aftale om, at det gør man ikke. 

- Jeg tror bare, at det er sådan, folk er. Langt de fle-
ste har brug for at snakke om vind og vejr og koble 
af og nulstille hjernen. Det er vel også derfor, at man 
har en frokostpause, hvor man går fra sit skrivebord, 
siger 26-årige Tanja Munk Skaarup Pedersen, der er 
finansbogholder og HK’ernes tillidsrepræsentant hos 
Bang & Olufsen A/S i Struer.

- Det er også en god måde at lære hinanden at 
kende på ud over det rent arbejdsmæssige, fortsætter 
45-årige Kate Ørskov, der er kreditorbogholder.

- Det tror jeg på, at man bliver bedre kolleger af. 
Ikke sådan, at man behøver at se hinanden privat. 
Men jeg synes, at det er vigtigt at vide, at den ene har 
de og de børn, og den anden laver det og det i week-
enden og så videre. Det givere et bredere udsyn, og 
der spiller frokostpausen en vigtig rolle.

Med omkring 1.100 ansatte på den enorme Bang 

& Olufsen-matrikel i Struer spiser alle medarbejdere 
selvsagt ikke sammen. Der er brug for seks forskel-
lige kantiner.

Økonomiafdelingen har sit frokoststed ved sorte 
langborde i en lys frokoststue med udsigt til smaragd-
grønne marker og græssende får, som på sikker af-
stand lurer nysgerrigt ind ad de store vinduer.

Huskøb og Monte Carlo-drenge
HK/Privatbladet har besøgt fem kolleger i økonomi-
afdelingen for at tale om, hvad de snakker om, når de 
holder frokost.

Og det er stort set alt, forsikrer de.
I går var det vejret i Tyskland, og hvor lidt mad der 

er på tallerknerne dernede, et af emnerne, fordi en 
kollega lige var kommet hjem derfra. 

Rejser er i det hele taget et populært emne. Både 
de forestående og de overståede. Det samme er week-
endplaner, camping, sejlads, huskøb og Monte Carlo-
drengenes tur til USA inklusive store burgere.

Og trods alt også en gang imellem arbejde. Som re-
gel sidst i frokostpausen, når først vejr og vind er vendt.

- Det kan være en konkret opgave, man sidder og 

›
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kæmper med, og som nogle måske har gode ideer til, hvordan 
man kan få færdig, siger Tanja Munk Skaarup Pedersen. 

- Eller hvis man er lidt presset, fordi man har travlt. Det kan 
give lidt luft til en selv bare det at sige det højt til nogle kolleger 
i et uformelt forum, siger den 49-årige finansbogholder Lone 
Thorstensen.

stemningen er afslappet
Men ellers er stemningen omkring frokostbordet ganske løsslup-
pen, lyder det fra de fem kolleger. Der er ikke faste pladser. Allige-
vel har de for vane at sidde på den samme side af bordet. Ofte i en 
større gruppe sammen med andre kolleger fra økonomiafdelingen.

- For det meste sidder man dog og snakker i små grupper. Så 
hvem man snakker med afhænger meget af, hvem man lige kom-
mer til at sidde ved siden af den dag. Men der er altid nogen, 
man kender, så vi planlægger ikke som sådan, hvornår vi går der-
ned, siger Susanne Jensen, der er kreditbogholder og er ansat i 
fleksjob.

- Men nogle gange er der da også noget, som kører hele bordet 

rundt. Man kan også godt mærke forskel på stemningen alt efter, 
hvilken dag det er i ugen. Om fredagen er folk bare lidt mere tos-
sede i hovedet, og der er mange ting, som bliver bevidst misfor-
stået på en sjov måde, siger Tanja Munk Skaarup Pedersen.

nemt at være ny
Rikke Riis på 25 år er kontorelev hos Bang & Olufsen. Det har 
hun været i snart to år - og dermed har hun været ansat i Struers 
stolthed en anelse længere end Kate Ørskov. 

De er altså dem med den laveste anciennitet af de fem kolle-
ger, vi møder. De har begge oplevet, at den uformelle og løsslup-
ne stemning ved blandt andet frokostbordet har gjort det nemt at 
falde til. 

- Selvfølgelig brugte jeg lige et par uger på at se folk an, men 
folk snakker meget frit om stort set alt, så nu holder jeg mig i 
hvert fald ikke tilbage, siger Rikke Riis.

Som på andre store virksomheder, er der løbende en vis ud-
skiftning blandt kollegerne på Bang & Olufsen A/S. 

- Vi er blevet gode til at modtage nye, fordi vi er så vant til det 

›

Kontorelev Rikke Riis.Finansbogholder Lone Thorstensen.

Kreditorbogholder Kate ørskov.
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efterhånden. Så bliver man også lidt mere åben. Hvis man kom 
som ny, og alle andre havde været der i 10 år, tror jeg, at det ville 
være noget sværere, siger Lone Thorstensen. 

grænser for personlige emner
I en webundersøgelse, HK/Privat har lavet blandt 1.407 medlem-
mer, svarer 28 procent, at de har mindst én kollega, som de synes 
fortæller for personlige ting i pauserne. 

Direkte adspurgt mener de fem kolleger hos Bang & Olufsen 
A/S ikke, at der er sådan en ved deres frokostbord.

- Altså, der kan da godt være nogle ting, som folk fortæller, 
hvor jeg tænker, at det ville jeg nok ikke selv have sagt lige her. 
Men det er fint nok, at folk siger det. Det har jeg ikke noget pro-
blem med, siger Lone Thorstensen.

Hun bliver bakket op af 46-årige Susanne Jensen.
- Jeg synes, at det er helt op til den enkelte. Man kan jo vælge at 

lytte og så lade det rende ud af det andet øre, hvis man ikke synes, 
at det kommer én ved. Men hvis en person har brug for at læsse af, 
så synes jeg da, at man er en god kollega, hvis man lytter, siger hun. 

Men hvad så med dem selv? Hvor går grænserne for, hvad de 
selv vil fortælle til deres kolleger?

   - Hvis jeg havde nogle problemer med at arbejde sammen 
med en kollega, så ville jeg aldrig tage det op ved frokosten. Det 
ville jeg snakke privat om med en anden kollega. Men jeg ville 
da sagtens kunne finde på at snakke om, hvis jeg havde haft et 
skænderi med en af mine teenagepiger, siger Kate Ørskov. 

- Hvis jeg havde haft et alvorligt skænderi med min kæreste 
derhjemme, så ville jeg aldrig sige det til frokost. Jeg kan da godt 
sådan for sjov sige, at han er irriterrende, fordi han er en mand, 
men så ville det ikke være noget, jeg lagde noget i. Men hvis det 
er mere alvorligt, så ville det være noget, jeg snakkede med en 
veninde om, siger Rikke Riis.

- Der er jo altså også forskel på at have en god kollega og så en 
tæskegod veninde, siger Susanne Jensen. ❚

HvaD taler Hk/Privat-meDlemmerne om i frokostPaUsen?

42% 81% 10% 27% 28%

personlige ting 
dominerer snakken
Snak om familie, venner 
og andre personlige em-
ner fylder mest i sam-
talen for 42 procent af 
HK/Privats medlemmer. 

aktuelle arbejds-
opgaver fylder 
De konkrete arbejdsop-
gaver fylder mest, når 
der snakkes arbejde i 
frokostpausen, angiver 
81 procent. 

hver 10. 
spiser alene
10 procent af HK/Pri-
vats medlemmer svarer, 
at de spiser alene. flest 
- 38 procent - svarer, at 
de spiser sammen med 
en fast, større gruppe. 

med eller uden 
chef ved bordet
19 procent slår sig al-
tid ned ved samme bord 
som chefen. 27 procent 
spiser aldrig frokost 
sammen med deres 
nærmeste leder. 

det kan godt 
blive for tæt på 
28 procent af HK/Pri-
vats medlemmer svarer, 
at de har mindst én kol-
lega, som fortæller ting, 
som de mener, er for 
personlige til pauserne.

Finansbogholder og tillidsrepræsentant Tanja Munk Skaarup Pedersen. Kreditorbogholder Susanne Jensen.
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avde du og teenagedatteren et kæmpe skæn-
deri over aftensmaden i går aftes? Fik du 
stillet en skidt diagnose hos din læge? Fandt 
du ved et tilfælde noget uheldigt og pinligt 

på din mands computer?
Og er det overhovedet noget, du skal tale højt om 

til dine kolleger hen over frokostbordet?
- Jeg tror, at de fleste kender mindst én, som for-

tæller alt i pauserne på arbejdspladsen - og dermed 
også alt for meget, siger Åse Høgsbro Lading, der er 
lektor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforsk-
ning på Roskilde Universitet. Hun har i mange år for-
sket i sociale fællesskaber på arbejdspladsen.

Hendes antagelse bliver bakket op af en webun-
dersøgelse, HK/Privat har lavet blandt 1.407 medlem-
mer. Her svarer mere end hver fjerde (27 procent), at 
de har en eller flere kolleger, som fortæller ting i pau-
serne, som de mener, er for personlige.

- Det er i sig selv en virkelig kompleks social kom-
petence at finde ud af, hvad man kan tale om i en 
pause på arbejdspladsen, mener Åse Høgsbro Lading. 

- Det skal give tilpas nærhed, men ikke være for 
nært. Og det skal være interessant, men ikke så interes-
sant, at det bliver for kompliceret og ekskluderende.

snak ikke for personligt
Åse Høgsbro Lading har i et af sine seneste forsknings-
projekter nærstuderet den sociale interaktion ved fro-
kostbordet. Blandt andet ved gennem en periode at be-
tragte den samme gruppe kolleger spise frokost. 

Og en af hendes konklusioner i forhold til samta-
leemner er altså, at alt for personlige emner sjældent 
er nogen god idé - med mindre man holder pause i en 
socialt meget sammentømret gruppe.

- Jeg kan huske, at jeg observerede en, som fortalte 
om et ret personligt og alvorligt emne, men som ikke 
fik den respons, hun havde håbet på. Hun blev såret, 
fordi hun udleverede sig selv og ikke følte, at der rig-
tig blev hørt efter, siger lektoren. 

- Helt generelt tror jeg, at det er no-go at snakke 
om alt for alvorlige og personlige ting. Der er ligesom 
en forventning om, at det er noget man i højere grad 
går til side med og snakker med en enkelt tæt kollega 
om. 

Vejret har en social funktion
Men hvad kan man så egentlig snakke om?

I en gruppe er der ifølge Åse Høgsbro Lading næ-
sten altid en, som har rollen som igangsætter. Han 
reller hun kan stort set bringe et hvilket som helst 
emne på banen - og få positiv respons på det - fordi 
gruppen er vant til, at den pågældende er samtalens 
omdrejningspunkt. 

- Men har du ikke rollen som igangsætter, så er 
det generelt vigtigt at byde ind med noget, som væk-
ker genklang. Vejret, og hvad der var i fjernsynet i går, 
er jo klassikere. Det kan ofte virke meget overfladisk, 
men det har altså også en vigtig social funktion. Det 
er jo ikke, fordi det er sindssygt vigtigt for mig at vide, 
hvad mine kolleger synes om vejret - det kan jeg for 
det meste regne ud - men det, at de gider snakke med 
mig om vejret, signalerer, at de synes, at jeg er værd at 
inddrage, siger lektoren.

- Selvfølgelig bliver man hurtigt træt af at sidde og 
snakke om vejret. Men selv om det lyder banalt, så 
kan det altså være et godt redskab til at stive sin socia-
le selvtillid af. 

Det samme gælder fjernsynet. Det var imidlertid 
noget nemmere, da de fleste mennesker aftenen for-
inden enten så DR eller TV2. Der var en anderledes 
national samling, mens det i dag er meget mere frag-
menteret med det store udvalg af tv-kanaler. 

- Og så er vi tilbage ved det med genklang. Hvis 
man vil høres og have respons, er det nødt til at væk-
ke genkendelse. Altså, medmindre man ved, at det 
ligger inden for kollegernes interesseområde, så dur 
det sjældent at snakke med dem om noget virkelig 
smalt, som for eksempel en ny Lars von Trier-film. ❚

Hold dig Fra 
UtrosKab og 
Hæmorider
Det er ifølge lektor Åse Høgsbro Lading en 
kompleks social kompetence at finde ud, hvad 
man kan tale om i frokostpausen. Men et godt 
råd er at undgå at blive alt for personlig

AF JESPER PEDERSEN FOTO LiSBETH HOLTEN
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Bonus hver dag 
- kort og godt!
Medlemmer af Forbrugsforeningen sparer penge hver 
dag. Det kan du også. Uanset om det er mobiltelefoni, 
brændstof til bilen, smykker eller rejser, har du mulighed 
for at optjene bonus.

Bliv medlem - på fbf.dk

SPAR PENGE

   Optjen bonus 4.600 steder 
over hele landet – se hvor 
på fbf.dk

   Find bonus, hvor og når 
som helst – benyt Forbrugs-
foreningens app

   400 webshops, der har 
åbent hele døgnet

   Optjen bonus på stort set 
alt, i mere end 140 brancher

   Bonus på alt i forretningen 
– også det på tilbud!

5 stærke grunde Meld
dig ind på

fbf.dk

4%
BONUS

7,5%
BONUS

10%
BONUS

6%
BONUS

1,6%
BONUS

1%
BONUS

4%
BONUS

10%
BONUS

5,5%
BONUS

4%
BONUS

15%
BONUS

9%
BONUS

4% 1,6%1,6% 4% 15%
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seksuel chikane er vold og et overgreb. 
det handler ikke om sex og følelser. det 
tror jeg ikke altid, folk er klar over, når 
de har været udsat for det.
Annie Høgh, professor og psykolog, til Magasinet Arbejdsmiljø.

sådAN foREbyggER 
du sEKsuEl CHiKANE 
På ARbEjdsPlAdsEN

❚ Sig fra over for ubehagelige 
handlinger 

❚ giv aldrig efter for chikanørens 
ønsker

❚ Søg hjælp hos kolleger, tillids-
valgte eller ledelse

❚ Respekter, hvis en kollega si-
ger fra over for dine eller an-
dres handlinger

❚ vær opmærksom på adfærds-
ændringer hos dine kolleger 

KiLDe: mAgASiNeT ARbeJDSmiLJØ

NudgE dIg selv 
og kollegerne tIl 
en bedre fysIk
Ved at give et lille puf, også kaldet 
nudge, kan du få dine kolleger til at æn-
dre adfærd, når de sidder på kontoret. 

Placer billederne af mennesker der 
strækker ud, på strategisk udvalgte 
steder, hvor du og kollegerne har tid og 
mulighed for at strække ud.  
Du finder billederne i fuld størrelse på
www.arbejdsmiljoweb.dk/pas_paa_
din_krop/nudging/
KiLDe: ARbeJDSmiLJØWeb.DK 

HvER syvENdE CHEf 
givER iKKE dE lEdigE 
EN CHANCE

Makulatoren kommer på over-
arbejde, når de danske chefer 
modtager ansøgninger fra le-
dige. Hver syvende chef stiller 
nemlig skærpede krav til deres 
kvalifikationer, eller vælger at 
smide ansøgningen ud.  

Det viser en undersøgelse la-
vet af voxmeter for Ugebrevet 
A4 blandt 1.002 ledere i den pri-
vate sektor. 

- Ledige i dag er under et 
massivt pres og særligt, hvis de-
res ledighed har varet over et år. 
Kompetencernes forfald har en 
meget høj hastighed i arbejdsgi-
vernes øjne. Derfor er det også 
vigtigt, at langtidsledighed und-
gås, og at arbejdsløse ansøge-
re ikke afvises alene på grund 
af korterevarende ledighed, si-
ger Jens Jonatan Steen, analy-
sechef i tænketanken Cevea, til 
Ugebrevet A4.
KiLDe: UgebReveTA4.DK 

Arbejdsglæde 
forebygger 
sygdom
Hvis du kan se dig selv og dine værdier i det, du la-
ver, så mindsker det risikoen for langtidssygefravær.

Det har en række forskere ved Det Nationale forsk-
ningscenter for Arbejdsmiljø (NfA) fundet frem til ved 
at koble fem store spørgeundersøgelser sammen med 
et register over udbetaling af sygedagpenge. 

- Det betyder noget, om man synes, ens arbejds-
plads har en værdi for en, at man identificerer sig 
med arbejdspladsen og glæder sig til at komme der-
hen, siger seniorforsker og projektleder på undersø-
gelsen ved NfA til magasinet Arbejdsmiljø.
KiLDe: mAgASiNeT ARbeJDSmiLJØ
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Fedt i frokostpausen 
gør dig mindre aggressiv 
næste gang du står i kantinen, skal du måske overveje at 
spise fedtkanten på flæskestegen eller skindet på kyllingen. Ny 
dansk forskning viser nemlig, at du bliver mindre aggressiv og 
mere social af at spise fedt. 

KiLDe: viDeNSKAb.DK

Sov Sødt, 
lille Jumbo
når stjernerne tændes på himlen blå, og 
halvmånen løfter sin sabel - så burde du 
sove. men kan du ikke falde i søvn, når du 
rammer lagnerne, så skulle du tage at følge 
søvnvejleder mikael Rasmussens fem gode 
råd til en god nats søvn.
❚ Stå op og gå i seng nogenlunde samme tid 

til hverdag, i weekender og i ferier.
 ❚ Sæt tid af til at geare ned, inden du hop-

per i kassen. Læs en bog, tag et varmt bad 
eller kræv en massage af husbonden

❚ mørklæg soveværelset og undgå stærkt 
lys om aftenen. Søvnhormonet melato-
nin, som gør os trætte og døsige, udskilles 
først, når der er mørkt. Så der skal være 
mørkt i soveværelset

❚ brug soveværelset til sex og søvn 
- ikke andet. Ting som fjern-
syn, computer, mobiler 
og iPads skal ud af so-
veværelset. De for-
styrrer, og det går 
ud over søvnen

❚ vågner du 
klokken seks, 
men ringer 
vækkeuret 
først klokken 
syv, så stå op 
i stedet for at 
ligge søvnløs. Så 
forbinder kroppen 
ikke sengen med at 
ligge vågen.

KiLDe: AviSeN.DK 

3
dE flEstE HAR EN KollEgA MEd EN 
PsyKisK lidElsE

Du kan ikke se på folk, om de har en psykisk lidelse. Det 
gælder også på kontoret. 

i tv-programmet på DR1 ”gal eller normal - til jobsamtale” 
tager en gruppe danskere til jobsamtale, hvor nogle af dem 
har en psykisk lidelse, mens de andre er raske. 

- Det kommer nok som en overraskelse for mange, at er-
hvervslederne i programmet vælger personer med psykiske 
lidelser som deres bedste kandidater. for der er rigtig man-
ge fordomme om psykiske lidelser, siger psykiater Christian 
frøkjær Thomsen.

og det er ikke kun cheferne, der ikke kan se, hvornår et 
menneske har en psykisk lidelse.

- men det er ikke en overraskelse for os, der arbejder med 
psykiske lidelser. man kan nemlig ikke se på folk, om de har en 
psykisk lidelse, og mange har sikkert sådan en kollega, uden at 
de ved det.
KiLDe: DR.DK 

godE Råd til 
fRisK luft På 
KoNtoREt
Der bliver hurtigt lummert og inde-
lukket på kontoret, men en ordentlig ud-
luftning er vigtig for et godt indeklima.
❚ Sørg for, at der bliver luftet ud
❚ Brug ventilationsanlæg, og sørg for, at 

de bliver vedligeholdt og rengjort re-
gelmæssigt

❚ Placer store kopimaskiner og kontor-
maskiner der anvendes meget, i vel-
ventilerede lokaler. 

KILDE: HK.DK 
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Øv Dig i AT Sige 
NÅR DU LAveR feJL
Har du glemt morgenbrødet, lavet en stavefejl i PowerPoint-showet eller sendt den for-
kerte mail? Nogle er bedre til at håndtere egne fejl end andre. Hører du til den gruppe, der 
ikke har så let ved at acceptere, når du laver fejl, så skal du øve dig i at sige ”pyt”. 

- vi laver alle sammen fejl, men nogle er bedre til at give slip og komme videre end an-
dre. Det er selvfølgelig aldrig rart, men verden går altså ikke under af et enkelt lille fejltrin 
i ny og næ. Øv dig i at sige ”pyt”, siger psykolog marie Aagaard Larsen.

sådAN læRER du At sigE ”Pyt”
❚ Spørg dig selv, om du kan gøre noget ved fejlen. Hvis ikke, så sig ”pyt”.
❚ overvej, hvad du ville sige til et menneske, som havde begået samme fejl. ofte er det 

ikke så slemt.
❚ Kunne du gøre for fejlen? Hvis det er tilfældet, så er en undskyldning ofte en fin måde at 

tackle situationen på. 
❚ byg en ”pyt”-kasse mentalt eller fysisk, hvor du kan placere følelsen, som fejlen har gi-

vet dig.
Kilde: Samvirke.dk

læNgERE tid På 
sKolEbæNKEN 
givER bEdRE 
HuKoMMElsE

længere uddannelse ser 
ikke kun godt ud på cv’et og gi-
ver bedre jobmuligheder. Der 
er nemlig en positiv sammen-
hæng mellem antal år på skole-
bænken og en god hukommelse 
senere i livet, viser ny østrigsk 
forskning.

ved at undersøge mentale 
evner hos menneskerder gik i 
skole i 1950'erne og 1960'erne, 
har forskerne fundet frem til, 
at hukommelsen er bedre hos 
de mennesker, som blev ramt 
af skolereformer, der gav dem 
længere tid på skolebænken. 

- Skolegangens længde på-
virker faktisk evnerne i alder-
dommen. Dermed er resultater-
ne et argument for lang obliga-
torisk uddannelse, siger vegard 
Skirbekk, forsker hos internatio-
nal institute for Applied Systems 
Analysis i Østrig. 
KiLDe: viDeNSKAb.DK

vi er fanget 
i et krydsfelt

Danskerne kæmper med at 
finde balancen mellem arbejds-
liv og privatliv.   

i en ny ph.d.-afhandling sæt-
ter adjunkt martin mølholm fo-
kus på det modsætningsforhold, 
som nutidens medarbejdere 
kæmper med, når man på den 
ene side skal arbejde igennem 
på jobbet og på den anden side 
skal passe familie og privatliv. 

- Ligegyldigt hvad vi gør, så 
taber vi. Passer vi på vores hel-
bred, så er vi ikke tilstrækkeligt 
fleksible og omstillingsparate 
og risikerer at miste jobbet. om-
vendt risikerer vi vores helbred, 
hvis vi er alt for fleksible og de-
dikerede og derfor har svært ved 
at give slip på jobbet, når vi har 
fri, siger martin mølholm.

unDgå HeDeslag
temperaturen på kontoret kommer hur-
tigt op på noget nær det ulidelig, når solens 
stråler rammer, og der hamres løs på ta-
staturet. Derfor skal du huske, at:
❚ Tage let og luftigt tøj på
❚ Drikke masser af vand
❚ Holde møder eller tage telefonopkald 

udenfor i skyggen
❚ Skærme af for solens stråler med per-

sienner, gardiner eller solafskærmning
❚ Slukke computere, maskiner og lys som 

du ikke bruger
❚ Lufte ud, når det giver mening (gerne om 

natten). Du bør dog først undersøge, om 
nogle af dine kollegaer har pollenallergi.

KiLDe: ARbeJDSmiLJØKoNSULeNT i HK/PRivAT JUNe 

HALvoRSeN.

ved du, hvor forstyrrende støj er på 
arbejdspladsen?test din viden på 
www.arbejdsmiljoviden.dk 
via genvejen l.dk/bu
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nyt &
 nyttigt

af HK/privats medlemmer taler 
ikke om løn med deres kolleger. 
Kilde: Webrundspørge, som 2.698 har svaret på til HK/Privats nyhedsbrev

53%

Lones top er 
da aLt for
nedringet!

t-shirt eller sommerkjole? Der bliver truf-
fet store beslutninger foran spejlene i de danske 
hjem hver morgen. og det sker selv om de færre-
ste virksomheder har en dresscode. men folk har 
en holdning til deres kollegers påklædning. 

Det viser en undersøgelse lavet af Wilke 
for Avisen.dk, hvor 27 procent af de adspurg-
te svarer, at en kollega har været upassende 
klædt. 

- i Danmark bliver dress code betragtet som 
latterligt. vi har en idé om, at alle af sig selv 
bør vide, hvad der er passende påklædning i 
det enkelte job. men sådan er det jo ikke, siger 
etikette-ekspert og forfatter, Sanne Udsen til 
Avisen.dk.

og hvis en kollegas påklædning er et pro-
blem, så er det op til chefen at tale med den 
pågældende medarbejder. 

- Hvis man for eksempel skal til møder 
sammen ude hos kunder, og kollegaens på-
klædning gør det akavet, så må chefen tage 
stilling til det og tale med vedkommende, siger 
Sanne Udsen til Avisen.dk. 
KiLDe: AviSeN.DK

gode råd 
om passende 
påkLædning 

Det lilla tylskørt, den stramme top og 
den fede rougestreg under kindbenet min-
der dig måske om en gylden tid. men det er 
ikke sikkert, at dine kolleger deler samme 
glæde over din påklædning.

bill Holmberg, forfatter til bogen  ”Takt 
og tone - bagfra”, kommer her med tre bud 
på, hvordan du undgår at fornærme kolle-
ger med din påklædning.
❚ Skru ned for charmen. Dyb kavalergang, 

lårkort nederdel eller opknappet skjor-
te og stramme jeans hører ikke hjemme 
på arbejdspladsen. Det signalerer sex og 
kan være forstyrrende for dine kolleger 
og kunder. 

 ❚ Sørg for god personlig hygiejne. Undgå 
at møde på arbejde i beskidt eller slidt tøj.

❚ forhør dig hos chefen. Chefen har ofte en 
holdning til, hvad der er passende eller 
upassende påklædning på arbejdsplad-
sen. Så spørg din chef, hvis du er i tvivl.

KiLDe: DR.DK

goDT NyT TiL KAffeeLSKeRNe: 

KoffEiN HæMMER 
AlzHEiMERs
et nyt studie viser, at koffein hæmmer syg-
dommen Alzheimers.  

Har du glemt, hvor du lagde kuglepennen? el-
ler hvornår du har bedt om fri? Så tag et ekstra 
smut forbi kaffeautomaten. Tyske og franske for-
skere har nemlig i forsøg med mus fundet frem 
til, at koffein har en hæmmende effekt på Alzhei-
mers.
KiLDe: meTRoexPReSS.DK 

3

det giver et tab at blive tvunget ud 
af arbejdsmarkedet før tid, både 
for den enkelte medarbejder, men 
også for arbejdspladsen. 
 
Seniorkonsulent i Ældre Sagen Peter Halkjær til arbejdsmiljoviden.dk
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to ud af tre fik ingen hjælp fra deres gamle arbejdsgiver efter 
fyringen, viser ny medlemsundersøgelse. HK er på vej med flere 
tilbud til fyrede medlemmer

AF NiELS MøLLER MADSEN

Fyret? Klar 
dig selv!
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ude af øje ude af sind. Bliver du fyret 
fra dit job, skal du ikke regne med hjælp 
fra din gamle arbejdsgiver. To ud af tre 
HK’ere, som er blevet fyret inden for 
det seneste år, fik ingen hjælp fra deres 
arbejdsgiver til at komme videre.

Det viser en medlemsundersøgelse om 
opsigelsesperioden, som HK gennemførte 
i april. 1.602 medlemmer, som alle har 
oplevet at blive fyret inden for det seneste 
år, deltog i undersøgelsen.

I undersøgelsen svarer 62 procent 
nej til spørgsmålet, ”Fik du hjælp fra 
din arbejdsgiver med henblik på at 
forbedre dine muligheder for at søge 
nyt job?” Andre arbejdsgivere var knap 
så tilbageholdende med at hjælpe de 
opsagte. Således fik 17 procent fri til 
jobsamtaler, 10 procent fik penge til køb 
af jobsøgningskurser eller lignende. 7 
procent fik fri til uddannelsesaktiviteter.

Mette Kindberg, næstformand for 
HK, kalder arbejdsgivernes hjælp i 
opsigelsesperioden for meget mangelfuld.

- Jeg håber, der bliver rettet op på dette 
problem med de nye overenskomster, 
hvor både privatansatte og offentligt 
ansatte har fået mulighed for hjælp i 
opsigelsesperioden, siger hun.

Det betaler sig at hjælpe
Hver tredje fyret HK’er siger, at han slet 
ikke fik hjælp til at komme videre efter 
fyringen – hverken fra arbejdsgiver, HK 
eller netværket. Den manglende hjælp 
resulterede tilsyneladende i mindre 

altså nu var jeg jo ikke medlem i HK på det 
tidspunkt, så det var jo ikke fagforeningens skyld, at 
jeg ikke fik hjælp. det var vist ris til egen røv, at jeg 
ikke var medlem.
HK-medlem

4 ud af 10 
arbeJdede I 
opsIgelses-
perIoden
38 procent arbejdede i 
opsigelsesperioden, 35 
procent var fritstillet, 
14 procent var 
langtidssygemeldte. 
10 procent 
arbejdede noget af 
opsigelsesperioden og 
var fritstillet i resten.

staten skIller 
sIg ud
en sektor skiller sig 
ud, når det gælder 
arbejdsgiverens hjælp 
i opsigelsesperioden. 
Hos staten svarer ”kun” 
40 procent – mod 62 
procent af alle fyrede, 
at de ikke fik hjælp. 
Staten er samtidig den 
af HK’s sektorer, som 
ifølge undersøgelsen 
sidste år oplevede flest 
massefyringer. og det 
er måske forklaringen 
på, at statsansatte 
skiller sig ud. ved 
massefyringer træder 
særlige regler i kraft 
– regler, der sikrer 
de fyrede ret til hjælp 
til at komme videre i 
deres ar bejdsliv.

succes med at finde nyt arbejde, inden 
opsigelsesperioden udløb. Af denne 
gruppe nåede kun 23 procent at finde 
arbejde. Til sammenligning lykkedes 
jobjagten inden periodens udløb for 33 
procent af alle.

Tilbage står dog, at langt de fleste 
– to ud af tre – ikke nåede at undgå 
arbejdsløsheden. Og de tal er Mette 
Kindberg ikke tilfreds med. 

- Alt for mange medlemmer er 
alene om at klare den meget vanskelige 
situation, som det er at blive opsagt. Og for 
mange når ikke at få sig et nyt job, inden 
opsigelsesperioden udløber, og de mister 
lønindtægten. Det er ikke ok, at mange 
arbejdsgivere undlader at give deres 
opsagte medarbejdere en hjælpende hånd 
ud af virksomheden, siger hun.

Nye tilbud på vej fra HK
- Vi arbejder intenst på at udvikle HK’s 
service til medlemmer, der bliver opsagt. 
Sidste år lancerede vi HK KvikStart, der 
indebærer en række tilbud til medlemmer, 
der bliver fyret, såsom indbydelse til 
fællesmøder i afdelingen, personlige 
samtaler, hvis det ønskes, samt ikke 
mindst en række web-kurser om de 
vigtigste ting, som jobsøgere skal huske 
på. Til efteråret udvider vi så HK’s tilbud 
til ledige og jobsøgende medlemmer – 
nemlig jobformidling, hvor arbejdsgivere 
kan kontakte HK, når de skal ansætte nye 
folk, siger Mette Kindberg. ❚
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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

diN løN afgør dagPENgEsatsEN
for nogle måneder siden gik jeg ned i tid, fra 37 til 32 timer om ugen. først 
nu har det slået mig, om det egentligt vil påvirke dagpengesatsen, hvis nu jeg 
skulle blive arbejdsløs. Kan jeg få højeste dagpengesats, når jeg kun arbejder 
32 timer om ugen?
Hej fra Celina

svar
Hej Celina
Det er ikke antallet af arbejdstimer, der afgør, hvilken sats du vil få, men deri-
mod lønnen. Hvis du er fuldtidsforsikret og har tjent mindst 21.350 kroner i 
gennemsnit pr. måned i de tre måneder op til ledigheden, vil du få den højeste 
dagpengesats.

Deltidsforsikrede skal have tjent 14.200 kr. i gennemsnit i de 3 måneder 
for at opnå højeste deltidssats. 

Hvis du har tjent mindre end det nævnte beløb, vil du modtage 90 % af din 
hidtidige lønindtægt. 

På hk.dk kan du foretage en prøveberegning. gå ind under Råd & Støtte og 
skriv "beregning af dagpenge" i søgefeltet.
Med venlig hilsen
Flemming Fischer

Jeg har været arbejdsmiljørepræsentant 
på min arbejdsplads i tre år og har været 
på de tre dages basisuddannelse, der er 
obligatorisk. Jeg har også været på de to 
dages supplerende uddannelse, men der 
er ikke sket noget siden. Jeg kan forstå, at 
man har ret til halvanden dages suppleren-
de uddannelse pr. år. er det noget, ledelsen 
i arbejdsmiljøorganisationen skal tage ini-
tiativ til, eller kan jeg selv det? og hvad kan 
man komme på kursus i under den supple-
rende uddannelse?
vh 
Britt

svar
Kære britt
Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisa-
tionen skal have tilbud om halvanden dags 
supplerende uddannelse årligt. Der er vide 
rammer for, hvad den supplerende uddan-
nelse kan indeholde, men den skal give vi-
den og kompetencer, der er relevante for 
virksomhedens behov i forhold til arbejds-
miljøopgaverne. Det kan fx være uddannel-
se i korrekt arbejdsteknik eller psykisk ar-
bejdsmiljø, men også mere procesoriente-
rede kurser som konflikthåndtering, strate-
gisk planlægning, forhandlingsteknik eller 
kommunikation. 

Det er arbejdsgiver, som skal betale ud-
gifterne, og i princippet er det ledelsen, der 
skal få sat uddannelsen i værk, men det vil 
jo være oplagt, at i ved jeres årlige arbejds-
miljødrøftelse taler om, hvad der er brug 
for på jeres arbejdsplads, og tilrettelægger 
uddannelsen efter det. 
Bedste hilsner
June Halvorsen

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

iLLUSTRATioN LLUSTRA JUNE HALvORSEN
ARBEJDSMiLJøKONSULENT

brevkassen

Jeg er lige blevet tilbudt et ny job, som jeg rigtig gerne vil have. 
Der er bare lige det problem, at virksomheden presser meget 
på for, at jeg allerede starter til den 1. Det er den 15. i måneden 
i skrivende stund. men det kan jeg ikke, jeg har jo en måneds 
opsigelse. min vurdering er, at chefen helst vil holde på mig de 
halvanden måned.  Jeg er på god fod med min nuværende ar-
bejdsplads, og det vil jeg helst ikke ødelægge. men på den an-
den side viL jeg have jobbet. Hvordan kan jeg komme ud af min 
nuværende ansættelse allerede til den næste første? – Jeg har 
desværre ingen tillidsrepræsentant at rådføre mig med. 
Hej fra 
Nanna

svar
Kære Nanna
Jeg går ud fra, at du er funktionær, og så har du ret i, at du har 
en måneds opsigelse fra udgangen af en måned. Din arbejdsgi-
ver kan betragte din beslutning som ulovlig udeblivelse og der-
med afkræve dig erstatning for sit tab. Der er i funktionærloven 
beskrevet et minimumsbeløb svarende til en halv måneds løn. 
Denne erstatning kan forøges eller formindskes alt efter arbejds-
giverens reelle udgifter i forbindelse med at finde en erstatning 
for dig. Du kan altså komme til at betale for ikke at overholde op-
sigelsesvarslet. Du bør derfor straks tale med din nuværende ar-
bejdsgiver om dit nye job og høre om muligheden for at fratræde 
før.
Med venlig hilsen
Jesper Schmidt Sørensen

supplerende arbejdsmiljøuddannelse KAN JEG HOLDE OP PÅ MiT JOB MED DET SAMME?
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langtiDssyg? 
tag selV 
styringen

AF MALENE MøLGAARD  / iLLUSTRATiON RASMUS JUUL 

Man skal være stærk for at være syg. 
Det sarkastiske ordsprog kommer 
endnu mere til sin ret efter de nye 
sygedagpengeregler, der træder i kraft 
den 1. juli. De nye regler betyder, at 
ingen længere falder gennem systemet. 
Til gengæld kommer der fuldt fokus på 
at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Og 
langtidssygemeldte får et stort ansvar 
for selv at styre forløbet. 

Som sygemeldt bliver det nødvendigt 
med gåpåmod og kreative forslag. 
Attitude og energi kommer til at gøre en 
stor forskel. 

Hvis du er langtidssygemeldt skal du 
nemlig være opmærksom på, at allerede 
efter et halvt års sygdom starter et 
jobafklaringsforløb, hvis der ikke på det 
tidspunkt er udsigt til eller en plan for, 
at du kan vende tilbage til dit arbejde.

- Udfordringen er at holde sig inden 
for det almindelige dagpengesystem, 
hvor man får den høje ydelse. 
Det kan være godt nok med et 
jobafklaringsforløb, hvis der ikke er 
andre muligheder. Men det kan være en 
længerevarende og økonomisk hårdere 
vej tilbage. Så vores anbefaling er, at alle 

sten skal være vendt, og alle muligheder 
skal være afprøvet inden, siger Carsten 
Riis, socialpolitisk konsulent i HK.

Samme betænkelighed har 
Anette Peros, som er fagkonsulent 
på sygedagpengeområdet i Roskilde 
Kommunes Arbejdsmarkedsafdeling.

- Typisk ser vi først sagerne efter 
seks uger. Og så er der ikke lang tid til, 
at der er gået 22 uger, hvor vi skal vide 
præcist omkring behandling, udredning 
osv., siger hun, der især er bekymret for 
borgere, som er på syge fx med diffuse 
smerter.

- Der er fem måneder ikke lang tid til 
at blive udredt. Hvis sundhedsvæsenet 
ikke kan give præcise svar på, hvad den 
syge fejler og behandlingsforløb, så er vi 
tvunget til at sige, at den syge ikke mere 
er omfattet af sygedagpenge, men skal 
på den lavere ressourceydelse, forklarer 
hun og tilføjer:

- Hvis borgeren får løn under 
sygdom, så er det arbejdsgiveren, der 
får en mindre ydelse. Bekymringen kan 
være, at arbejdsgiveren siger, at så er 
det ikke rentabelt, og det kommer til 
en afskedigelsessag.

tag selv initiativ
Både HK’s Carsten Riis og 
fagkonsulenten fra Roskilde råder 
sygemeldte til selv at tage initiativet til 
at diskutere muligheden for fastholdelse 
så tidligt som muligt, hvis der er udsigt 
til lang sygemelding.

Som syg medarbejder er man nødt 
til hele tiden at sørge for dialogen og 
kontakten med arbejdspladsen for 
at holde fast i det arbejde, man har, 
pointerer Carsten Riis og advarer:

- Hvis man ikke er aktiv, men 
opgivende og signalerer, at man ikke 
ved, hvad der skal ske, eller at det ikke 
nytter noget, så kan det være svært 
for kommunen at finde en vej til at 
forlænge sygedagpengene. 

Samme anbefaling har Anette Peros:
Umiddelbart efter en sygemelding 

skal man tage fat i arbejdsgiveren 
og sige: ”Jeg har fået de her 
begrænsninger. Hvordan kan jeg blive 
på arbejdspladsen?” Og at man møder 
os på kommunen med samme tilgang. 
Sagsbehandlerne er ikke alvidende. Du 
kan selv give det bedste bud. Læg det 
ikke over i andres hænder, råder hun. ❚

skriv til chefen, ring til kollegerne og undersøg, om du kan få lov 
at lave småopgaver, selvom du er langtidssygemeldt. Kontakt med 
arbejdspladsen får dig nemlig hurtigere tilbage på jobbet efter 
sygdom. og det bliver endnu vigtigere efter den nye reform af 
sygedagpengereglerne

›
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slut med at 
falde ud af 
sygedagpenge
systemet
er du langtidssyg, behøver 
du ikke mere frygte at 
miste forsørgelsen. 

Sygedagpengereformen 
betyder nemlig, at 
sygemeldte ikke 
automatisk ryger ud 
af systemet og mister 
retten til sygedagpenge 
efter 52 uger. i stedet kan 
sygemeldte få forlænget 
sygedagpengene, hvis der 
er en forventning og en 
plan for at komme tilbage 
på arbejde igen. 

Hvis der ikke er udsigt til 
det, bliver den langtidssyge 
henvist til jobafklaring 
efter et halvt års sygdom. 
men på en lavere sats, der 
svarer til kontanthjælp.

sådan Holder du fokus på at vende tIlbage tIl Jobbet
❚ genoptag arbejdet få timer om ugen meget hurtigt, hvis det er muligt.
❚ er der udsigt til sygdomsforløb over 8 uger, anbefaler HK, at du 

tager initiativ til en fastholdelsessamtale med din arbejdsgiver. 
Hvordan kan i arbejde for, at du kan vende tilbage igen fx på nedsat 
tid og langsomt kan sluses tilbage på fuld tid?

❚ foreslå at få en fastholdelseserklæring evt. med hjælp fra din 
tillidsrepræsentant, hvor i er enige om mulighederne for at 
vendte tilbage til arbejdet. erklæringen kan også bruges som 
dokumentationen over for kommunen.

❚ Udnyt reformens nye ”fast Track-ordning”, som forpligter 
kommunen til at rykke hurtigt ud, hvis arbejdsgiver og 
medarbejder er enige om at fastholde den syge i jobbet. fx 
kan man få hjælp til skånehensyn, delvis raskmelding eller 
hjælperedskaber.

❚ Tag rundbordssamtaler med arbejdsgiver, tillidsrepræsentant og 
kommunen. Tal om, hvad der kan gøres for at blive i jobbet.

❚ inddrag kolleger, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, 
kommunens socialforvaltning eller handikapindsats. 

❚ Undersøg andre arbejdsfunktioner på arbejdspladsen ud over 
dine, og om der er mulighed for at rokere eller bytte opgaver i en 
periode.

❚ benyt muligheden for virksomhedspraktik, hvor du kan afprøve 
opgaver og arbejdstid – evt. på en anden arbejdsplads. 

❚ Hold kontakten. Sygemeldte har lige så meget brug for den sociale 
kontakt, som når man er på arbejde. Du behøver ikke isolere dig og 
lade være med at deltage i det sociale liv, fordi du ikke kan magte 
dit arbejde.
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nye regler Hvis 
dU bliver syg i 
længere tid

sygedagpenge

sygedagpenge

du melder 
dig syg

tjek her, hvordan en sygemelding kan forløbe 
under de nye regler for sygedagpenge, der 
træder i kraft den 1. juli.

Nyt er blandt andet den nye såkaldte 
ressourceforløbs-ydelse, der redder de, 
der før helt ville miste forsørgelsen, fordi 
sygedagpengene stoppede.

hvis du er raskmeldt 
inden 8 uger
Det er frivilligt, om du 
vil deltage i evt. tilbud 
(rygestopkursus, motion, 
mindfulness osv.)

hvis du er syg ud over de 8 
uger, men er usikker på, om du 
bliver rask nok til dit gamle job

Du får en koordinerende 
sagsbehandler.
Du deltager i møde med et 
rehabiliteringsteam, og der laves en 
plan med mål for uddannelse og job.

Nyt: Arbejdsløse, der bliver syge, 
slipper for at kontakte kommunen, 
hvis de er syge i mindre end 14 
dage. Arbejdsløse får i de tilfælde 
fortsat dagpenge.
Nyt: Hvis arbejdspladsen og den 
langtidssyge ønsker det, skal 
kommunen rykke ud med en tidligere 
indsats i forhold til at fastholde ham 
i jobbet.
Nyt: På særlige områder kan syge nu 
sige nej til lægebehandling uden at 
miste sygedagpengene. Det gælder, 
hvis du ikke er tryg ved behandlingen. 
Det kan fx være operation for 
diskusprolaps, antidepressiv medicin 
eller behandling med elektrochok.
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ressourceforlØbsydelse

sygedagpenge

når du har 
været sygemeldt 
i et halvt år, 
skal kommunen 
revurdere din 
sygedagpengesag

for at få forlænget 
sygedagpengene 
skal du have en klar 
diagnose, der betyder, 
at du forventes kunne 
arbejde i et almindeligt 
job igen, når du er 
blevet rask.

sygedagpengesatsen 
er på cirka 17.600 kr. 
pr. måned.

sygedagpengene kan 
forlænges
•	 hvis revalidering eller 

virksomhedspraktik 
kan føre til arbejde,

•	 når der mangler 
undersøgelser for at 
kunne vurdere din 
arbejdsevne,

•	 hvis du venter på eller 
er i lægebehandling,

•	 hvis det endnu ikke er 
afklaret, om du skal 
i ressourceforløb, 
fleksjob eller på 
førtidspension,

•	 hvis du har en 
livstruende, alvorlig 
sygdom,

•	 hvis der er rejst 
arbejdsskadesag,

•	 hvis du har søgt om 
førtidspension.

nyt 
Ressourceforløbs-
ydelse er for dig, der 
har stor risiko for 
ikke at kunne klare 
et job. fx på grund af 
fibromyalgi, gentagne 
sygemeldinger på 
grund af psykiske 
lidelser eller 
stress osv.

ressource
forlØbsydelsen 
er på ca. 10.600 
-14.100 kr. pr. måned.

ydelsen kan efter to år 
forlænges i yderligere 
to år.

jobafklaringsforlØb
Du har en koordinerende 
sagsbehandler, som følger 
hele forløbet.

Du får en plan for indsats.
inden 4. uge mødes du med 
dit rehabiliteringsteam.

Herefter får du fx 
virksomhedspraktik, træning, 
behandling, kurser og 
lignende. Alt for at få dig til 
tilbage i job.

læs mere på
www.hk.dk/sygedagpenge
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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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i litauen taber folk på gaden underkæben, når de hører, dan-
skerne har ret til løn, når vi er syge.

Og seks ugers ferie? Med løn?  ”Are you kidding me?”, si-
ger amerikanerne.

Scenerne er virkelige nok og stammer fra små film, som gen-
nem juni er sendt i tv-reklameblokkene, og hvor tilfældige ameri-
kanske og litauiske borgere bliver spurgt, om de kender til de dan-
ske forhold på arbejdsmarkedet. Generelt tror de adspurgte, at det 
er løgn. Og vi har svært ved helt at tage deres måben alvorligt.

For med tiden er vi begyndt at tage vores gode vilkår for givet. 
For selvfølgelig har vi da løn under ferie. Selvfølgelig er ferien vo-
res – den kan vi tage med, når vi skifter arbejde. Selvfølgelig har 
vi ret til barselsorlov. Og selvfølgelig får vi løn, når vi er syge. Og 
pensionsopsparing når vi bliver gamle.

Selvfølgelig.
Men de goder er ikke kommet af sig selv. Vi har skabt dem 

selv. Lønmodtagere og arbejdsgivere gennem fælles aftaler om 
reglerne på arbejdsmarkedet – i fælles overenskomst. Fagbevæ-
gelsen har på vegne af først arbejdere, så lønmodtagere, så med-
arbejdere kæmpet for bedre vilkår og ordnede forhold på arbejds-
markedet. De forhold, vi tager for givet, men som andre lande 
kigger misundeligt på. 

Fagbevægelsen kæmper stadig for gode forhold. Men moder-
ne tider stiller nye krav. 

Selvfølgelig har vi da 
løn under ferien …

Med tiden er vi 
begyndt at tage 
vores gode vilkår 
for givet

I dag kæmper vi ikke blot for gode overenskomster med or-
dentlig løn og kort arbejdstid. Vi kæmper i lige så høj grad for 
at ordentlige arbejdspladser, der giver ansatte lyst og kræfter til 
at være der længere og i flere år, og vi kæmper for, at du og dine 
kolleger får ret til uddannelse, så I ubesværet kan følge udviklin-
gen og ikke blive ofre for den.

For i 2014 betyder tryghed f.eks. uddannelse snarere end lang 
opsigelse. At arbejdspladsen overlever snarere end, at arbejdsti-
den overholdes. 

Men vi kan ikke gøre det uden dig. Hvis du vælger os fra, mi-
ster vi styrken og vores krav mister klangbund. Man kan kun ind-
gå overenskomster, hvis man har nogen at indgå overenskomster 
for. Og politikerne på Christiansborg lytter kun, hvis vi taler på 
nogens – og gerne manges – vegne.

Vi håber, du vil være med til at skabe de forhold på arbejds-
markedet, som du synes, er vigtige de næste årtier. Derfor spør-
ger vi i tv-reklamerne, om du er OK – altså medlem af en fagfor-
ening, der forhandler overenskomst.

Vi har mange grunde til at være stolte af hinanden i Dan-
mark. Én af dem er det arbejdsmarked, vi har opbygget i fælles-
skab gennem det, vi kalder ”den danske model”.

Den skal vi bevare.



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.  


