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Omstillingsproces
skaber

Mac Baren havde brug for nye input til
samarbejdsudvalget. Det tog meget
andet med sig.

TEKST:
INGRID PEDERSEN
FOTO:
SØREN SKARBY
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MAC BAREN
Mac Baren er en af landets gamle, familieejede virksomheder. Virksomheden blev grundlagt i 1826. I 1887 blev den købt af Harald
Halberg. I dag ejes virksomheden af familien
Halbergs fjerde og femte generation.
Mac Baren har i dag 135 ansatte – ligeligt fordelt mellem produktion og administration.
90 procent af produktionen eksporteres til
flere end 70 lande, og selvom der kommer
færre rygere, stiger produktionen i Svendborg,
fordi det lykkes at tage markedsandele fra
andre producenter.

Arbejdet i samarbejdsudvalget på Mac Baren Tobacco
Company i Svendborg gik trægt. De otte medlemmer
holdt rutinemæssigt møder fire gange om året, men det
var svært at finde noget at snakke om, for hvis der endelig havde været samarbejdsproblemer, blev de ikke gemt
til mødet, men løst undervejs. Møderne var nærmest lidt
kedelige.
- Og heldigvis har vi kun sjældent kriser og konflikter på
virksomheden, fremhæver tillidsrepræsentant Arne Rødsgaard.
I 2013 besluttede de at lave et ’prøveår’ for SU. Der skulle kun holdes tre SU-møder om året. Til gengæld skulle
de være mere aktive og værdiskabende, og hvert møde
skulle have sit eget særpræg. På et af dem skulle de have
en gæstetaler, et af dem skulle være et ordinært møde,
og det tredje skulle knyttes sammen med TekSams Årsdag med deltagelse af samtlige SU-medlemmer.
- Er der brug for flere møder, er det jo nemt at indkalde
til et ekstra, siger direktør siger Jarl Freiesleben, og gennem det seneste halve årstid har der være holdt utallige
møder, som på hver deres måde har været med til at
skubbe til den gamle virksomhed.
Det begyndte med, at professor på Syddansk Universitet
Jan Stentoft holdt oplæg på et SU-møde. På det tids-

punkt var Mac Baren allerede i gang med en stor strategirunde og procesoptimering, der skulle skabe mest
mulig værdi for kunderne og fjerne spild i processerne.
DØD FOR 13 ÅR SIDEN
I løbet af sensommeren 2014 blev medarbejderne inddraget i en proces, hvor de kortlagde og analyserede de
steder i virksomheden, hvor arbejdsgangene kunne forbedres og i slutningen af året blev de første forbedringer
sat i gang.
Alle kerneprocesser blev gennemgået ved hjælp af en
Brown Paper Analyse, og det viste sig, at der var mulighed for rigtig mange forbedringer. Der dukkede blandt
andet eksempler op på to personer, der lavede det samme og en medarbejder spurgte, hvad et skema, som trofast blev udfyldt, egentlig skulle bruges til.
- Det var der ingen, der vidste, men jeg kunne se, at ham,
der havde lavet skemaet, var død for 13 år siden, siger
Jarl Freiesleben. Skemaet og arbejdet med at udfylde
det var der ingen, der havde tænkt på at afskaffe, selv
om de samme oplysninger kunne findes lettere tilgængeligt andre steder.
Medarbejderne kom med 831 udsagn, forslag og småirritationer, der blev skrevet på lyserøde post-it-sedler,
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Virksomheden har lige købt en
helt ny fuldautomatisk pakkelinje.
- Det er en fordel at være en
familieejet virksomhed. Her er man
ikke bange for at foretage langsigtede investeringer, siger direktør
Jarl Freiesleben.

samlet ind og renskrevet, så alle med ledelsesansvar
sammen med medarbejdere i de enkelte afdelinger
kunne gennemgå listen og finde de emner, der vedrører
deres afdeling.

Den nyeste trend er økologisk
rulletobak. Den er uden
tilsætningsstoffer, uden pesticidrester og pakket i coatet
brunt papir.

IKKE KUN I PRODUKTIONEN
- Når man skal finde effektivisering og besparelser, går
man som regel efter produktionen, siger Jarl Freiesleben, men han konstaterer, at der var et stort potentiale
for forenklede arbejdsgange i administrationen, for over
halvdelen af medarbejderne er ansat i administrative
stillinger.
De mange forslag blev samlet i 24 indsatsområder. Allerede i december 2014 blev de første 5 indsatsområder
igangsat, hvor der skulle findes svar og løsninger indenfor: styringskoncept, optimering af lagre, oprydning
i marketingvarer, revision af stamdatastruktur og kortlægning af IT-systemer.

Kriterierne, for hvilke udfordringer der skulle tages fat
på straks, var, at løsningen havde direkte forbedring og
stor synlighed. Medarbejderne skulle kunne se, at deres
forslag var brugbare og kunne implementeres hurtigt.
I alt er 45 medarbejdere blevet direkte inddraget i arbejdsgrupperne.
En sjette gruppe skulle arbejde med ’de lavthængende
frugter’ – nemlig de meget iøjnefaldende forhold, der
uden videre kan rettes op på. Her var kriterierne kort
varighed, lav kompleksitet, beskedent ressourceforbrug
og finansieringsbehov, samt en stor effekt. Som eksempler kan nævnes eliminering af administrativt dobbeltarbejde, øge udnyttelsesgraden af palleplader og oprydning i leveringsbetingelser
Arne Rødsgaard siger, at mange af de emner, der er blevet taget fat på, er nogle, der har irriteret medarbejderne
gennem årene – for eksempel oprydning på lagrene. Det
er nemt at tage fat på, og det påvirker alle gennem hele
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FIRE FORRETNINGSOMRÅDER
Mac Baren har fire forretningsområder:
• pibetobak og rulletobak
• tobak til cigarillos (som andre producerer)
• lønarbejde for andre tobaksfabrikker
• f orhandling af udenlandske produkter på
det danske marked (for eksempel specielle
cigaretter og lightere).

TV-PROGRAM
Danmarks Radio skildrede i oktober sidste år
Mac Baren i programmet Magasinet Penge,
der viste arbejdsglædes betydning for effektivitet. Læs mere om programmet her:
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2014/10/13/155558.htm

produktionen. Noget af det, der fyldte op, var gammelt merchandise og ukurante emballager, som
ikke længere havde nogen værdi.
- Meget af det stod bare og forstyrrede vores hverdag, siger Arne Rødsgaard.
På samme måde blev de opmærksomme på, at
dele af it-systemet kræver en renovering. Det har
fået lov at knopskyde på en uhensigtsmæssig
måde, særligt fordi computere er blevet billige at
købe i flæng.
- Det er simpelt hen præget af alt for mange subsystemer, som denne proces har gjort synligt for os,
at der skal ryddes op i, konstaterer Jarl Freiesleben.

LIGE BEGYNDT
Hele processen har skabt en enorm energi i virksomheden.
- Og der er mange flere forslag, vi slet ikke har taget
fat på endnu, siger Jarl Freiesleben.
Han siger, at det kan være nemt nok at sætte gang
i en forandringsproces, det vanskelige er gennemførelsen.
- Og vi er jo kun lige begyndt, men jeg tror, samarbejdsudvalget kan sikre momentum, siger han.
Processen har ikke skabt utryghed hos medarbejderne – tværtimod. Der er ingen frygt for, at effektivisering kan føre til afskedigelser. Det skyldes
blandt andet, at virksomheden generelt er præget

af tryghed, og ikke mindst, at det ligger os meget
på sinde, at medarbejdere skaber værdi i deres arbejde frem for unødigt rutinearbejde.
- Der er tale om åbenhed og ærlighed fra ledelsens
side, understreger Arne Rødsgaard. Han oplever, at
virksomheden lever op til sit værdigrundlag om at
tage hensyn til det hele menneske.
- Og det er en virksomhed, hvor det er legalt at kritisere, hvis man synes, der er grund til det, siger han.
Jarl Freiesleben fremhæver, at det er en stor fordel
at virksomheden er familieejet. Der er respekt for
medarbejderne.
- Ejerne er ikke bange for at foretage langsigtede
investeringer. Nogle af dem vi har lavet ville nok
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BROWN PAPER
Brown Paper-metoden er en analysemetode,
der involverer medarbejderne og er god til at
beskrive, hvordan arbejdsopgaver er i dag, og
hvordan man ønsker dem løst i fremtiden.
Fordelen er, at alle deltagere bidrager på lige
fod, og at det giver en fælles forståelse for
processen og resultatet.
Metoden navn skyldes, at man sætter en
bane brunt papir op på en væg og udfylder
den med deltagernes input på forskelligfarvede post-it sedler.

ikke have været mulige i en børsnoteret virksomhed, der
styrer ud fra kvartalsregnskaber, siger han.
STIGENDE PRODUKTION
På trods af skærpede rygeregler i de fleste lande er produktion og afsætning stigende, selvom antallet af rygere
er faldende.
- Der er færre og færre producenter af piber, fremhæver Jarl Freiesleben, og omkring 80 procent af verdens
produktion af premium-pibetobak kommer fra Fyn, hvor
også fabrikken Scandinavian Tobacco Group - det tidligere Orlik - ligger.
- Vi konkurrerer på kvalitet, ikke kun på pris, siger han.
Rulletobak til hjemmerullede cigaretter er virksomhedens mest sælgende produkt, og også her finder den
grønne bølge vej. Et af de meget succesfulde nye produkter er en helt ren økologisk dyrket tobak uden tilsætningsstoffer. Den sælges i en ’gammeldags’ brun pak-

ning, der også fremhæver, at dette er en tobak
for individualister, der ikke skal have andre til
at fortælle dem, hvad de skal ryge.
I alt producerer Mac Baren over 100 forskellige typer tobak tilsat forskellige
flavours, som smagstilsætningen kaldes.
De består af bl.a. whisky og honning.
Recepterne er tophemmelige. Det var
virksomhedens ejer, Henrik Halbergs
far, der lærte at tilsætte flavours på en
ny måde, da han opholdt sig en periode i Virginia i USA.
Øjnene køber også.
Tobakken er pakket i en
emballage med silkeblød
overflade.
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TEKST:
INGRID PEDERSEN

Jan Stentoft: - Mine studerende
skal jo også ud at arbejde med
mennesker, og jeg udfordrer
dem altid med en holdning om,
at højst 10 procent af et projekt
handler om den teoretiske
viden, de kan læse i en bog.
De 90 procent handler om at
arbejde med mennesker og
deres erfaringer.

Brug dem
der ved noget
- Sørg for, at alles viden bliver sat i spil og bliver udfordret, siger professor Jan Stentoft, der hjælper
virksomheder med at skabe flow i produktionen.
8
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Brug den viden, der er i virksomheden, anbefaler
professor Jan Stentoft, Syddansk Universitet. Det
gør han selv, når han samarbejder med virksomheder
om at lave forandringsprocesser og sikre et bedre
flow i produktionen.
Gennem årene har han hjulpet flere end en halv snes
virksomheder med at effektivisere arbejdsgangene –
og samtidig fået viden og erfaring til sin undervisning
og forskning.
- Man skaber bedre flow i virksomheden ved at indsamle viden fra både medarbejdere i produktionen
og administrationen, siger han.
Han er professor på Institut for Entreprenørskab og
Relationsledelse på Syddansk Universitet i Kolding,
og han bevarer sin kontakt til virkeligheden ved at
fungere som konsulent for virksomheder.
- Når man taler om at skabe flow, handler det ikke
kun om det fysiske flow af varernes forløb gennem
produktionen, understreger han.

Det handler også om at inddrage administrationen,
så produktionen ikke går i stå, mens man venter på
den der har bemyndigelse til handling træffer en beslutning.
Det er overhovedet ikke usædvanligt, at produktionen ligger stille, fordi test af 0-serier ikke er færdig,
eller specifikationer eller tegninger ikke er i orden.
GØR DET FÆRDIGT
At skabe et godt flow i en produktion betyder i videst
muligt omfang at gøre en produktion færdig og undgå unødvendige stop undervejs – medmindre man
venter på, at lak hærder, eller kagen bager.
- Og min filosofi om, hvordan man skaber det flow
er, at man samler dem, der ved noget om, hvordan
tingene sker – både fra ledelse, administration og
produktion og får dem til at samarbejde, siger han
og understreger, at det ikke er noget, ledelsen kan
gøre alene.

- Man skal sørge for, at alles
viden bliver sat
i spil, og at den
bliver
udfordret, siger han.
Det betyder, at
man skal prioritere
tid til planlægning, så
alle kan bidrage med deres
erfaringer til at skabe et bedre procesforløb.
For at få de rigtige input fra både produktion og administration skal medarbejderne have tillid til, at kritik af tingenes tilstand ikke fører til fyring, og til at
processen bliver ført til ende. Han fremhæver, at alle
tre grupper er vigtige i processen, men at det især
er vigtigt, at ledelsen har viljen og evnerne til at føre
processen igennem.
- Noget af det værste, der kan ske, er at man sæt-
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JAN STENTOFT
er professor på Syddansk Universitet, Institut
for Entreprenørskab og Relationsledelse i
Kolding. Han samarbejder ofte med danske
virksomheder og har flere gange fungeret som
proceskonsulent, når de gennemfører større
forandringsprojekter.

ter processen i gang, medarbejderne kommer med
deres forslag og kritikpunkter. De er motiverede for,
at tingene skal gøres på en anden måde – og så
sker der ikke noget. Inden man får set sig om, kan
halvdelen af medarbejderne have sagt op, siger Jan
Stentoft.
Derfor er det vigtigt, at ledelsen har mod til at give
medarbejderne mulighed for at involvere sig, inden
man går i gang. Det er ikke altid tilfældet.
- Der er eksempler på, at nogle ledere er bange for,
hvad der bliver sat i værk – eller mangler kompetencer til at gennemføre det, fremhæver han og tilføjer,
at der heller ikke må opstå magtkampe på ledelsesgangene undervejs.
- Det er meget vigtigt, at man på ledelsesniveau er
i stand til både at give og modtage kritik, siger han.
Man bør også fra begyndelsen indse, at nogle af de
mange – gode forslag – ikke bliver til noget, og man
skal acceptere, at ”mange veje fører til Rom”.
MYTER OG HISTORIER
I mange virksomheder florerer der myter og historier
om afdelinger der ikke fungerer, om kvalitetsprocedurer, der ikke bliver overholdt og om alle ’de andres’
mangel på effektivitet.

- Det er vigtigt, at medarbejderne bliver udfordret på
den slags myter, så man kan få gjort op med dem,
hvis de netop bare er myter. En del af processen er
også factfinding, understreger han.
UD AF SILOEN
Myter om de andre afdelinger opstår typisk, når
medarbejderne er præget af kun at tænke på deres
egen lille del af virksomheden. Medarbejdere, der
ubevidst ikke ser deres arbejde som en del af en
større virksomhed, kan ubevidst gøre arbejdet vanskeligere for det næste led.
Jan Stentoft fortæller, at han på forskellige virksomheder ofte møder medarbejdere, som har været ansat i 15-20 år, men først da de bliver del af en proces
for at skabe bedre flow i produktionen, begynder de
at se på virksomheden som en helhed.
Han nævner et eksempel fra en virksomhed, hvor
medarbejderne i en afdeling omhyggeligt sømmede
nogle kasser til – og som kollegerne længere fremme
med lige så stor omhu måtte åbne igen.
- Den slags kan forekomme i årevis, hvis ingen ser
på det samlede flow og stiller de rigtige spørgsmål,
siger han.

DE USYNLIGE BROKRØVE
Det kræver en god facilitator at gennemføre en forandringsproces. En der ikke i forvejen er sovset ind
i interne intriger og traditioner, men som kan se fordomsfrit på virksomhedens arbejdsgange, lytte på
alle medarbejdere, tage deres forslag og input alvorligt og identificere de usynlige brokrøve.
- Man skal naturligvis lytte til konstruktiv kritik og
tvinge folk ud af deres komfortzone, siger han.
Det er også facilitatoren, der skal indsamle, systematisere og bearbejde medarbejderens mange
hundrede forslag og sikre synliggørelse, så folk kan
mærke, at der bliver sat en proces i gang, fremhæver
han og nævner, at mange virksomheder har erfaringer med at sætte forløb i gang, men ender med at
lade dem løbe ud i sandet.
Når Jan Stentoft samarbejder med en virksomhed, er
det ham selv, der forholder sig til alle medarbejdernes forslag – så han sikrer, at han bliver opmærksom
på alle deres ideer, selv om nogle af dem som sagt
ikke kan gennemføres.
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BEGRÆNS
Det kan være fristende at sætte gang i en hel masse
på en gang. Men det er ofte en dårlig ide.
Begrænsningens kunst er vigtig.
- Det er en klassisk fejl at ville for meget. Ligeså vigtigt det er, at der skal ske noget, ligeså vigtigt er det,
at man ikke sætter gang i så meget, at man mister
overblikket, siger han og foreslår, at man straks man
har fået identificeret nogle problemområder kommer i gang med at plukke de lavthængende frugter:
fjerne overflødige skemaer, rydde op på lagret og
al den slags, der skaber en god stemning, når det
bliver ordnet.
- Det er også vigtigt hurtigt at få set på alle de arbejdsgange, der skaber dobbeltarbejde, så medarbejderne kan se, at der bliver effektiviseret, men at
overblikket bevares samtidigt, for verden står jo ikke
stille, mens man selv er i gang med en forandringsproces, understreger han.
Og undervejs har det stor betydning, at man kommunikerer ud til medarbejderne, hvad der sker.
Hans erfaring er, at det ikke er spor usædvanligt, at
medarbejderne ikke får noget at vide om, hvor man
er i processen.
- Det er afgørende, at man udpeger en kommunikationsminister, der har ansvaret for, at medarbejderne er informeret hele tiden, understreger han.

DET ER IKKE LEAN
Jan Stentoft understreger, at den proces, han er
med til at sætte i gang ikke er lean, selv om nogle
synes, det ligner. Han morer sig lidt over begrebet,
og siger, at det ikke giver mening for ham, at medarbejdere på danske arbejdspladser skal gå rundt
og bruge diverse japanske begreber som Kaizen,
MUDA og 5 S, når sund fornuft og deres egne erfaringer er mere virkningsfulde.
- Jeg vil hellere lade folk bruge jævne danske ord,
der er renset for et ofte uforståeligt ledelsessprog.
Der er behov for begrebshygiejne. Kaizen og 5 S
lyder måske smartere ude på golfbanen, driller han
og tilføjer, at man skal huske at vise ydmyghed over
for virkeligheden.
TILLID
Hvis store forandringer skal blive en succes, forudsætter det tillid fra medarbejdernes side.
- Ledelsen skal åbent og ærligt fortælle, hvad den
vil, for jeg forstår jo godt de medarbejdere, der bidrager til en effektiviseringsproces, bliver sure, hvis
en ejer bare tømmer virksomheden for viden og bruger medarbejdernes input – bare for at flytte produktionen til Polen, siger han.
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Trivsel og produktivitet

TEKST:
INGRID PEDERSEN

Få viden, erfaring og inspiration, når TekSam 23. marts
holder gratis workshop om trivsel og produktivitet i teams.
Trivsel, godt samarbejde og gode relationer mellem ledelse og medarbejdere er en betydelig
ressource for virksomheden.
Stærke relationer får mennesker til at trives i deres arbejde, og det giver kvalitet, høj produktivitet og lavere sygefravær.
På workshoppen Trivsel og Produktivitet i teams bliver deltagerne præsenteret for den nyeste
forskning på området, og forskere og konsulenter er klar til at rådgive om, hvordan man
arbejder med virksomhedens sociale kapital, og man får mulighed for at udveksle erfaringer
med andre industriarbejdspladser.
Erfaringer fra workshoppen vil indgå i en guide særligt målrettet arbejdspladser i industrien.
Der er plads til 10 virksomheder, og de skal helst deltage med både ledere og medarbejdere.

WORKSHOPPEN 23.MARTS ER I KURSUSCENTER HUSET I MIDDELFART.
Tilmelding senest 20.februar til:
Jan Lorentzen, chefkonsulent i Dansk Industri på jlo@di.dk eller
Peter Dragsbæk, samarbejdskonsulent i CO Industri på pd@co-industri.dk

Der er plads til op til fire deltagere fra hver af de 10 virksomheder. Deltagerne vil blive
valgt ud fra først til mølle-princippet.
Senere på året holder TekSam workshops om sociale relationer på tværs af teams og
afdelinger og sociale relationer mellem medarbejdergrupper og ledelse. De afholdes
henholdsvis 8.juni og 12.november
Læs mere om TekSams workshops på www.teksam.dk, eller kontakt seniorforsker i det
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Vilhelm Borg på vbo@arbejdsmiljoforskning.dk
tlf. 39 16 53 58
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TEKST:
INGRID PEDERSEN
FOTO:
PALLE PETER SKOV

Trivsel er blevet noget, man snakker
om i hverdagen. Thomas Stenager
og Steen Egholm mødes i virksomhedens store forhal, der ligner en
afrikansk savanne med udstoppede
dyr fra ejernes jagtrejser.

Fertin Pharma

Slut
med hvisken
i hjørnerne
Fertin Pharma A/S afskaffede de traditionelle trivselsmålinger og har i stedet gjort trivselssamtaler til en
del af afdelingernes kvartalsmøder. Det har gjort trivsel
til en del af hverdagen, for nu bliver tingene sagt – og
problemer håndteret.
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Thomas Stenager: - Der har
været eksempler på drillerier, der
er blevet opfattet som mobning.
Der er tale om misforståelse i
kommunikationen, og det er
blevet løst.

Tidligere gennemførte Fertin Pharma A/S
hvert år en analyse af medarbejdernes
tilfredshed. Medarbejderne udfyldte et
skema, hvor de svarede på en række
spørgsmål om deres arbejde og den daglige arbejdsglæde. I løbet af nogle måneder blev svarene renskrevet, samlet og systematiseret. Derefter
blev de drøftet i de relevante ledelsesfora.
Bearbejdningen af medarbejdernes svar, som der ellers blev lagt stor energi i, trak imidlertid så meget
ud, at de sjældent nåede at blive brugt tilstrækkeligt.
Samarbejdsudvalget var også klar over, at en trivselsmåling er et øjebliksbillede, og når man måneder
senere skulle i gang med at løse problemerne, var
det måske noget helt andet, der var relevant.
Det var frustrerende, og medarbejderne blev utilfredse over, at de havde brugt tid på at beskrive deres
arbejdsdag så præcist som muligt, og nogle gange
gjort sig store overvejelser om, hvordan de skulle
formulere sig i friteksten. Så var det surt, hvis de oplevede, at tingene ikke blev fulgt ordentligt op.
HVORDAN HAR JEG DET
Sidste år blev Samarbejdsudvalget og Human Ressource-afdelingen enige om, at det kunne gøres
bedre. De anede ikke hvordan, men de afskaffede
den rutinemæssige trivselsundersøgelse og satte sig
sammen for at finde en bedre model. Det lykkedes,
og hovedindholdet er, at trivsel er en del af arbejdsdagen.

I dag handler trivsel ikke om skemaer og opsamlinger, men om, at man på de kvartalsvise møder i afdelingerne har trivsel som fast punkt på dagsordenen.
Hver medarbejder beskriver sit velbefindende på en
skala fra 1 til 5. Derefter taler man om, hvorfor karakteren er som den er, og der er åbent for at fortælle
alt – både gode og dårlige oplevelser, frustrationer
og sorger – også dem fra hjemmefronten.
- Her i virksomheden ser vi jo på det hele menneske,
siger næstformand i SU, tillidsrepræsentant Steen
Egholm, Dansk Metal. Tallene bliver givet videre til
HR-afdelingen, men det er udviklingen der tæller.
Det er ikke så vigtigt, om afdelingens tilfredshed er
3 eller 4, men det er vigtigt, hvis den bevæger sig
fra 4 til 2.
- Og det allervigtigste er, at trivsel er noget, vi snakker om til hverdag, siger Steen Egholm.
Han understreger, at man med den ny metode gik
væk fra, at ’trykbeholderen’ blev åbnet en gang om
året, til at trivsel er noget, man forholder sig til hver
eneste dag på arbejdspladsen. Det kræver en kulturændring, og den er endnu ikke endeligt gennemført,
men både formand i SU, CFO (økonomidirektør) Thomas Stenager, der også har ansvar for HR-området,
og Steen Egholm fornemmer, at de er godt på vej.

Næstformand, tillidsrepræsentant
Steen Egholm: - Der er stadig kolleger, der ikke siger så meget, når
vi snakker trivsel.

TRIVSELSAGENTER
På virksomheden er man klar over, at der kan være
forhold, som kan være svære at tale åbent om, eksempelvis skilsmisse, mobning og manglende overblik over arbejdsopgaverne. Derfor er der også udnævnt trivselsagenter. De skal spotte, hvis kolleger
virker mismodige – men ikke har sagt noget. De skal
også være til rådighed, herunder også hvis personer
fra andre afdelinger henvender sig – det gør de typisk, hvis de har problemer med deres nærmeste leder, og ikke har lyst til at konfrontere vedkommende.
Trivselsagenten giver problemet videre - anonymt –
til HR-afdelingen, der har ansvar for at få det løst.
- Under alle omstændigheder handler det om ’at få
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ANDRE MÆRKER
Fertin Pharma producerer bl.a. nikotintyggegummiet Nicotinell, men også en
række produkter for andre kunder, som sælger
dem i deres eget navn. Det gælder bl.a. dentaltyggegummi tilsat fluor, og tyggegummi
tilsat vitaminer.
Produktionen går næsten 100 procent til
eksport, og virksomheden har netop etableret
en afdeling i Indien.

svesken på disken’, siger Steen Egholm.
Virksomheden er indstillet på, at det tager tid, når
trivselssamtaler går fra at være et system til at være
en dialog. I nogle afdelinger tager de et kvarter – i
andre et par timer.
- Men jeg er ikke i tvivl om, at tiden er givet godt ud,
siger Thomas Stenager.
KRAV OG REGLER
Der er selvfølgelig irritationsmomenter, som ikke kan
udryddes. Der er tale om en virksomhed, hvor man
på grund af hygiejnekrav producerer iført overtræksdragter, briller og masker, og man skal passere flere
sluser på vejen ind til sin arbejdsplads. Der er både
kundernes krav, Lægemiddelstyrelsen, den ameri-

kanske Food and Drug Administration og en tilsvarende japansk, der bare er endnu strengere, man
skal rette sig efter.
Dem kan man ikke stille noget op imod, men derfor
kan medarbejderne godt snakke om den gene og irritation i dagligdagen, som de strenge krav kan medfører.
- Det er klart, at hvis der er noget, der kan ændres,
gør vi det. Ellers må man bare forklare, hvorfor det
ikke kan gøres anderledes, siger Thomas Stenager.
Samtidig understreger de begge, at utilfredshed og
brok selvfølgelig stadig er accepteret – men det skal
præsenteres åbent og gerne lidt konstruktivt.
- Det vigtigste er, at man holder op med at brokke sig
over det, der ikke kan ændres, så meget af den slags

hvisken i krogene, vi har haft før i tiden, forsvinder,
siger Steen Egholm.
GOD DIALOG
Der er ingen faste mål for, hvor på skalaen trivslen
skal ligge – og under alle omstændigheder er der
forskel på, hvad et 3-tal betyder for en laborant og
en maskintekniker. Det vigtigste er udviklingen – og
dialogen.
Thomas Stenager fremhæver, at dialogen er god. Han
hører meget mere om trivsel, end han gjorde før, og det
er et godt tegn, at emnet er blevet en del af snakken
i dagligdagen, og både han og Steen Egholm fremhæver, at når medarbejderne trives og har det godt,
genererer det mere arbejde og højere produktivitet.
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FERTIN PHARMA A/S

De gamle trivselsmålinger
tjente ikke noget formål, og for
et år siden var samarbejdsudvalgets formand, CFO Thomas
Stenager og næstformand, tillidsrepræsentant Steen Egholm
med til at afskaffe dem.

FORANDRING STOPPER ALDRIG
Fertin Pharma er en virksomhed der klarer sig godt. Gennem hele finanskrisen var der stigende omsætning og nyansættelser.
- Men vi er også præget af øget konkurrence, internationalisering og øget kompleksitet i opgaverne. Forandring er en
tilstand, der aldrig stopper, og det kræver fokus på både
trivsel og ledelse, fremhæver Thomas Stenager.
Gennem det seneste år har alle 40 ledere været på kurser,
så de kender og kan bruge Fertin Way of Management.
- Ledere er forskellige, men de skal alle have mulighed for
at blive så dygtige, som de kan på deres egen måde. De
skal sørge for at sikre en god dialog med medarbejderne, og de skal være i stand til at spørge ind til personlige
forhold, hvis en medarbejder ikke trives, nævner Thomas
Stenager.
Alle ledere bliver udsat for 360 graders evalueringer, og bliver tilbudt hjælp til at forbedre deres svage sider, for selv

Fertin Pharma er en af verdens førende virksomheder indenfor medicinsk tyggegummi.
Virksomheden er søsterselskab til Gumlink,
tidligere kendt som Dandy, der producerede
Stimorol og V6-tyggegummi, men disse
mærker blev frasolgt i 2002.
Selskabet drives i dag af fjerde generation af
Bagger-Sørensen-familien, der grundlagde
tyggegummifabrikken Dandy i 1915.
Virksomheden har 550 ansatte i Vejle og en
årlig omsætning på omkring 700 millioner
kroner.

om det ikke er lederne, der skaber trivsel, er det dem der
sætter rammerne for arbejdet.
Den nye måde at diskutere trivsel på har eksisteret i under
et år, så det kan endnu ikke måles, om virksomhedens i
forvejen lave sygefravær er faldet yderligere.
- Men trivslen har taget en rigtig drejning, siger Steen Egholm.
Thomas Stenager supplerer, at den opmærksomhed, der
er på trivsel automatisk betyder, at man vil observere hvis
medarbejdere er stressede, så man kan gribe ind i tide og
forhindre, at det udvikler sig til depression eller anden sygdom.
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Brobygger
sygdom
og arbejde

mellem

Både menneskelige og økonomiske hensyn spiller ind,
når medarbejdere med psykiske sygdomme får hjælp til
at blive raske – og komme tilbage på arbejdet.
- Men de færreste nyder tanken om at skulle møde mig
første gang, siger psykiater Jesper Karle.
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PP CLINIC
PP Clinic er et privat behandlingssted, der er
placeret i København og Vejle. Klinikken er en
slags psykiatriske hospital – uden sengestuer.
Den blev etableret for 12 år siden, da de to
psykiatriske overlæger Jesper Karle og Lars
Aakerlund forlod deres faste stillinger på Bispebjerg hospital. I dag har klinikkerne 25-30
medarbejdere.

Syge medarbejdere er dyre medarbejdere, og det kan
være et stort tab for en virksomhed, hvis en dygtig medarbejder bliver sygemeldt eller fratræder sit job på grund
af stress, depression eller andre psykiske lidelser.
- Det er selvfølgelig først og fremmest menneskelige
hensyn der gør, at man skal hjælpe en medarbejder tilbage i arbejde, siger Jesper Karle, direktør i PP Clinic og
speciallæge i psykiatri og dr. med.
Men i langt de fleste tilfælde er det også en økonomisk
gevinst for en virksomhed at bidrage til at en medarbejder bliver rask og kommer tilbage på arbejdspladsen,
for de fleste medarbejdere i dag er meget specialiserede, så det er kostbart og tidskrævende at skulle ansætte
og lære nye op.
- Virksomhedens incitament er både at hjælpe medarbejderen og at spare penge. Så i stedet for at afvikle
ansættelsesforholdet, hjælper den medarbejderen, fordi
det kan betale sig. Det kan det næsten altid, men jo
mere specialiseret medarbejderen er, jo bedre kan det
selvfølgelig betale sig, siger han.

VIL GERNE
De fleste medarbejdere vil gerne tage imod hjælp til
at komme igennem et psykisk sammenbrud eller sygdomsforløb – uanset om der er tale om topchefer eller
unge, der aldrig har været på arbejdsmarkedet. De sidste vil som regel blive tilbudt hjælp via deres jobcenter,
mens mange andre kunder kommer fra en virksomhed,
der har en sygeforsikring, der betaler regningen.
MANGLEDE BEHANDLINGSTILBUD
Jesper Karle betegner klinikken som en brobygger mellem enkeltpersoner, arbejdspladsen, jobcentret, pårørende og venner, der alle kan have en rolle, når mennesker med psykisk sygdom skal bringes til at fungere
igen.
- Vi bringer forskellige interessenter sammen, og det har
man ikke haft så meget tradition for at gøre i Danmark,
siger han og tilføjer, at det har man meget mere erfaring
med i Sverige.
Jesper Karle dannede klinikken sammen med en kol-

lega for 12 år siden, fordi han kunne se, at der manglede et sted, hvor mennesker med psykiske sygdomme
kunne få behandling, for de var ikke syge nok til at høre
hjemme i det traditionelle hospitalsvæsen, og på det
tidspunkt var det ved at blive udbredt, at virksomheder
tegnede sundhedsforsikringer for deres medarbejdere.
Forsikringerne omfattede også behandling for stress og
psykiske lidelser, men der var ikke mange behandlingstilbud.
- For os betød det meget, at vi ikke bare kunne tilbyde
samtaleterapi og medicin, men at vi også kunne inddrage omgivelserne, siger han og tilføjer, at der var meget
stor velvilje fra forsikringsselskabernes side, for set fra
deres side var det også billigere at betale for at gøre folk
raske end senere at skulle betale pension til dem, fordi
de blev uarbejdsdygtige.
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FOR FÅ PSYKISK SYGE I ARBEJDE
Kun 28 procent af danskere med en psykisk
sygdom er i arbejde eller under uddannelse
viser en ny undersøgelse, Kommunernes
Landsforening har lavet. Til sammenligning
er 79 procent af hele befolkningen i arbejde
eller under uddannelse, og mange flere med
psykiske lidelser kunne passe et arbejde, hvis
der bliver taget hensyn til dem.

ARBEJDSGIVEREN MED
- Når en person henvender sig hos os for at komme i
behandling, beder vi som regel lov til at kontakte arbejdspladsen, og det bliver oftest mødt med velvilje, for
folk vil jo gerne være raske og beholde deres arbejde,
understreger han.
De fleste patienter henvender sig selv, men det er ofte
ikke på eget initiativ.
- Nogle enkelte er meget langt ude og har prøvet at
begå selvmord, men det er heldigvis blevet meget mere
legitimt at blive behandlet for psykiske sygdomme eller
stress, siger han.
- Men jeg vil da godt indrømme, at det er de færreste,
der nyder tanken om den første gang, de skal møde
mig, smiler han.
Psykisk sygdom er en alvorlig ting. Men mange har bare
brug for en håndsrækning i form af enkelte samataler
og rådgivning, om hvordan de skal tackle de uoverensstemmelser, der gør dem syge. Nogle har også brug for

konkrete råd om motion, døgnrytme, og hvordan de skal
forholde sig til problemer på deres arbejdsplads.
- Men andre er meget syge. Så har vi gang i det store
apparat med ugentlige samtaler med psykolog og/eller
psykiater gennem længere tid.
TRE MÅNEDER DERHJEMME
Normalt foregår behandlingen i klinikkens egne lokaler,
der faktisk fungerer som et psykiatrisk hospital – men
uden sengepladser.
Den bedste udgang på et forløb er, at folk bliver på deres arbejdsplads. Det sker for 80 procent af patienterne.
- Det værste, der kan ske for en patient, der lider af
depression, er, at man bliver derhjemme og er passiv og
alene, for så er der ingen, der kan hjælpe én ud af den
tilstand, siger han.
Han tror ikke på, at psykisk syge bare ’skal tage sig den
tid, der skal til’.
- Det er meget kritisabelt, ja direkte skadeligt, hvis man

ukritisk lader folk passe sig selv, når de får stress eller
depression, siger han og tilføjer, at han har set folk, der
har gået sygemeldt i tre år med en depression. Så er det
meget svært at hjælpe dem til at blive raske.
- Så der er virkelig plads til forbedring, og vi prøver på
at udfordre den onde cirkel, nogle mennesker havner i,
når de får en psykisk sygdom, siger han.
SLUT MED SYGEDAGPENGE
Mange af patienterne kommer først sent – når de har
været sygemeldt længe, sygedagpengene er ophørt,
men de er endnu ikke helbredsmæssigt afklaret.
- Så er det kommunen, der hjælper, og her er incitamentet også økonomisk, for det er bedre for kommunen at
hjælpe personen tilbage til arbejdsmarkedet, så den får
en selvforsørgende borger i stedet for en borger, der er
på kontanthjælp.
Jesper Karle indskyder, at der på det punkt kan være
kassetænkning, for det er regionerne, der skal betale for
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sygdomsbehandlingen, men det er kommunerne, der skal betale forsørgelsen, så
de to parter har somme tider forskellige
interesser.
- Men jeg håber, de siloer efterhånden bliver blødt op, siger han.
EN OPGAVE FOR SU
Meget stress og sygdom kunne forebygges på arbejdspladsen, men han siger, at
det er op ad bakke at få virksomhederne
til at fokusere på forebyggelse.
- Det er svært med den individorienterede
indsats mod stress og depression. Det
kræver systematisk samarbejde med arbejdsgiverne, men det er der ikke meget
erfaring med i Danmark.
Han mener, det er en oplagt opgave for
samarbejdsudvalget, for det er en del af
virksomhedens sundhedspolitik.
- Man kunne godt i forbindelse med sundhedspolitikken diskutere, hvor meget
virksomheden skal gå ind i forebyggelse.
I den overordnede indsats kan det være
en opgave for SU, foreslår han.
- Men ledelsen går ikke fri, for i sidste
ende er det jo en ledelsesopgave at tage
ansvar for medarbejdernes psykiske helbred, hvis det har med arbejdspladsen at
gøre. Og på det punkt kan mange ledere
blive meget bedre, siger han.

Selv om psykiske problemer ikke skyldes
arbejdspladsen og dens arbejdsmiljø, kan
den godt være en medvirkende årsag.
- Arbejdspladsen kan godt være en sygdomsgenererende faktor. Har man en chef
med uheldige personlige karaktertræk, er
der for mange opgaver til for få folk, er
opgaverne ulige fordelt eller er der dårlige
kommandoveje, kan det være med til at
gøre folk syge, siger han.
- Men i sådanne tilfælde bør man gå fra at
behandle mennesker til at få rådgivning
om de organisatoriske forhold, siger han.
BORDET RUNDT
I sådanne tilfælde kan en rundbordssamtale være på sin plads, og det giver ofte
både medarbejdere og ledelse er ahaoplevelse, for selv om lederne ikke skal
gøres til patienter, sætter de ofte pris på
at få rådgivning i, hvordan den konkrete
problemstilling kan håndteres.
- Sådanne forløb starter ofte, fordi ledere
har brug for sparring, og på det område
har vi en håndfuld store virksomheder
som faste kunder, fortæller han.
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