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Status vedrørende trivselsdriftsmål 

 

Med baggrund i budgetaftalen 2017 er administrationen i gang med at forberede et re-

gionalt trivselsdriftsmål, der implementeres i 2017. Formålet er at sætte kontinuerligt 

fokus på arbejdsmiljø- og trivselsforhold i regionen. Målingen kommer til at bidrage 

med en indikator på målepunktet ”trivsel” i driftsmålstyringen. Der arbejdes dels på et 

regionalt koncept og dels på et teknisk setup, der skal understøtte selve dataindsamlin-

gen.    

 

De overordnede rammer for den løbende trivselsmåling har været drøftet i Region-

sMED-Udvalget (RMU) i september 2016. Udvalget tilkendegav generel opbakning til 

konceptet. RMU vil løbende fortsætte dialogen omkring den endelig udformning af 

delelementer. 

 

Overordnede ramme  

Der stilles maksimalt fem spørgsmål til alle månedslønnede medarbejdere. Målingen 

er anonym og afdelingens samlede resultat drøftes ved et tavlemøde. Der vil blive ud-

viklet aktiviteter, som kan understøtte dialogen ved driftsmålstavlerne og de opfølgen-

de handlinger. Forud for implementeringen af det nye system, evalueres eksisterende 

koncepter – herunder systemer på Region Hovedstadens Psykiatriske Hospital og Re-

gion Hovedstadens Apotek. 

  

Spørgsmål 

Der stilles to regionale indikatorspørgsmål, som efter lokalt valg kan suppleres med op 

til 3 lokale spørgsmål, der vælges fra et spørgeskema katalog. De 2 regionale spørgs-

mål vil komme fra regionens APV- og trivselsmåling, TrivselOP. TrivselOP spørgs-

målene er under udvikling. Målfastsættelse for de regionale indikatorer sker, når de 

endelige spørgsmål er besluttet. 

 

Tidsplan 

Trivselsdriftsmålet implementeres gradvist i 2017 under hensyn til implementeringen 

af Sundhedsplatformen.   

 

Det planlægges at gennemføre fire målinger årligt: marts, juni, september og decem-

ber. I september 2017 gennemføres TrivselOP og erstatter dermed trivselsdriftsmålin-

gen i september.  



 

   Side 2  

 

 
 

I marts testes systemet på udvalgte enheder og fra december deltager alle hospitaler, 

virksomheder og centre i den løbende trivselsmåling og konceptet er fuldt implemen-

teret.  


