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Det vil jeg komme omkring:

• Hvad er SPARK? 
• SPARKs målgruppe – TRIO-samarbejdet og samspillet med kolleger
• SPARK- forløbet
• Dialogmetoder og procesfacilitering (herunder Grafisk facilitering)
• Eksempler på SPARK-forløb – det interaktive forløb
• Tilbagemeldinger om værdien af SPARK



Hvad er SPARK?
• SPARK er et treårigt projekt, som udløber af OK-15. KL og Forhandlingsfællesskabet besluttede at gøre en 

særlig indsats for at understøtte det psykiske arbejdsmiljø på kommunale arbejdspladser
• Tilbuddet er gratis
• Arbejdspladserne kan ansøge via SPARKs hjemmeside med udgangspunkt i 4 temaer. Ansøgningerne 

vurderes månedligt og en SPARK-konsulent tager telefonisk kontakt til arbejdspladsen for en kort indledende 
samtale for at høre lidt om arbejdspladsen, sammen vurdere om SPARKs tilbud stadig er relevant og lave 
aftaler i kalenderen

• SPARK består af 6 konsulenter og en sekretariatsleder, som arbejder landsdækkende med at understøtte 
arbejdspladsernes TRIO’er og/eller MED-udvalg, der er SPARKs målgruppe

• Det overordnede formål med SPARK er at bidrage til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale 
arbejdspladser, øge trivslen og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet gennem fokus på 
kerneopgaven

• SPARK-konsulenten tilbyder støtte og sparring og vurderer sammen med TRIO/MED, hvordan SPARK-forløb 
skal sammensættes. Forløbet tilpasses den enkelte arbejdsplads 

• SPARK skal medvirke til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos TRIO og Lokal-MED
• Som proceskonsulenter, med viden og erfaring indenfor psykisk arbejdsmiljø, forsøger vi at facilitere 

rammerne for at TRIO/MED kan få øje på nye handlemuligheder ift. det psykiske arbejdsmiljø.
Læs mere på www.sparkweb.dk



TRIO-samarbejdet og samspillet med kolleger

• TRIO – en hjørnesten i psykisk 
arbejdsmiljø

• TRIOs samspil med kolleger –
psykisk arbejdsmiljø er et fælles 
anliggende

• TRIO søger i enighed



SPARK-forløbet





Det interaktive forløb

• Eksempler på indsatser:
•Procedurer for arbejdsopgaver, eksempelvis håndtering af selvmordstruede 
eller udadreagerende borgere
•Ny fast dagsorden til personalemøder
•Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser
•Workshop for med medarbejdere omkring prioritering af arbejdsopgaver
•Personaleseminar om det valgte arbejdsmiljøproblem
•Undersøge TRIOs egen forforståelse af udfordringer ved at indhente 
yderligere viden blandt personalet
•Bede personalegruppen om at holde øje med, hvornår er der dårlig eller god 
kommunikation? 



Dialogmetoder og procesfacilitering

www.arbejdsmiljoweb.dk



Grafisk facilitering 

• Læring, overblik, samskabelse, ejerskab, engagement.
• Modvirker hulter til bulter-snak.
• Fælles reference.
• Åbner for kreativitet, ideer og handlemuligheder.



SPARK-forløb

184 SPARK-forløb ind til videre. 

Forløbene tager altid afsæt i den konkrete arbejdsplads og det som 
optager gruppen. De er derfor meget forskellige.
Et eksempel;
Hjemmeplejen Løgstør
• Enighed om kerneopgaven 
• Prioritering af hverdagens opgaver



Brug 5 minutter
Tal sammen ved bordene:

”Hvad er de kollegaer jeg er i kontakt med, optaget af?”

• Temaer
• Problemstillinger
• Praktiske forhold
• ……..



Værdien af SPARK

• Tilfredshed



TRIO/MEDs samarbejde



I gang med konkret arbejde

• 97 procent af TRIO/MED har sat aktiviteter/indsatser i gang som følge 
af forløbet med SPARK

• 33 procent har kortlagt, 
• 46 procent har planlagt,
• 52 procent har igangsat indsatser, 
• 23 procent har gennemført og afsluttet indsatser



Inspiration og hvad tager I med jer?
Individuel refleksion (5 minutter)
• Hvad har været godt at høre?
• Hvad kan du og din trio bruge i det videre arbejde?

’Korte Møder’
Find sammen med en anden og del jeres refleksioner


