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Retningslinjer for Trivselsundersøgelsen - revideret april 2015 

 
Trivsel er et fælles ansvar, som både Odense Kommune, ledere og den enkelte 

medarbejder skal være med til at løfte. Odense Kommune skal skabe rammerne for 

god trivsel, og den enkelte medarbejder har i høj grad selv – bl.a. gennem dialog 

med nærmeste leder – et medansvar for sin egen trivsel og arbejdsglæde. 

Trivselsundersøgelsen er et væsentligt værktøj til at understøtte denne dialog og 

tydeliggøre, at arbejdet prioriteres højt i Odense Kommune. 

Trivselsundersøgelsen udgør sammen med to årlige arbejdsmiljøgennemgange 

Odense Kommunes psykiske arbejdspladsvurdering(APV).  

Trivselsundersøgelsen 

En trivselsundersøgelse er en måde at afdække, hvordan medarbejdere oplever 

deres trivsel på arbejdspladsen. Omdrejningspunktet for Trivselsundersøgelsen i 

Odense Kommune er en anonym elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som af-

dækker en række faktorer med betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Hovedud-

valget godkender de dimensioner, som indgår i Trivselsundersøgelsen. Det skal 

understreges, at Trivselsundersøgelsen kun er en del af processen for arbejdet med 

trivsel på arbejdspladsen, og den må aldrig stå alene. Selve målingen er et øjebliks-

billede og skaber i sig selv ikke bedre trivsel. 

Trivsel kommer ikke af at måle, men af den dialog og de handlinger, der sker i hver-

dagen – bl.a. på baggrund af de aktiviteter, der sættes i gang efter en trivselsunder-

søgelse. 

Gennemførelse 

Trivselsundersøgelsen gennemføres årligt på alle Odense Kommunes arbejdsplad-

ser. Trivselsundersøgelsen gennemføres samtidigt i alle forvaltninger. Undersøgel-

sen skal afvikles i løbet af hvert kalenderår inden udgangen af 3. kvartal.  

Rapportering 

Trivselsundersøgelsen gennemføres ud fra et åbenhedsprincip. Alle trivselsrappor-

ter bliver tilgængelige for alle medarbejdere via Odense Kommunes medarbejder-

portal. Derudover vil alle resultater fra Trivselsundersøgelsen være offentligt tilgæn-

gelige ved efterspørgsel.  
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Anonymitet 

For at sikre anonymiteten skal arbejdspladser have minimum10 besvarelser for at 

modtage en detaljeret trivselsrapport med fordelinger på enkeltspørgsmål. Arbejds-

pladser med færre besvarelser modtager en overordnet rapport (dog min. 4 besva-

relser). Dette sikrer, at enkeltbesvarelser ikke kan identificeres. 

Deltagelse i Trivselsundersøgelsen 

I undersøgelsen deltager månedslønnede medarbejdere i Odense Kommune med 

min. 3 måneders ansættelse og en beskæftigelsesgrad på min. 8 timer ugentligt. 

Opsagte medarbejdere er også omfattet af undersøgelsen, medmindre de ikke læn-

gere er på arbejdspladsen. Den enkelte medarbejder skal have 30 minutter til at 

udfylde spørgeskemaet i arbejdstiden. Det vil være op til den enkelte arbejdsplads at 

sørge for rammerne for besvarelserne. Ledere er ikke omfattet af Trivselsundersø-

gelsen, da de indgår i Ledertrivselsundersøgelsen. 

Roller og ansvar   

Nedenstående beskriver roller og ansvar i forbindelse med Trivselsundersøgelsen: 

 Hovedudvalget godkender de dimensioner, som indgår i Trivselsundersø-
gelsen. Hovedudvalget er desuden ansvarlig for at udarbejde og ajourføre 
retningslinjer for Trivselsundersøgelsen samt at følge op på fællesorganisa-
toriske udfordringer og indsatser på trivselsområdet. 

 Direktørgruppen er ansvarlig for at prioritere opfølgningsarbejdet og sikre, 
at der er afsat de nødvendige ressourcer. 

 Borgmesterforvaltningen er ansvarlig for, at såvel systemer og metoder 
omkring trivselsmålinger er opdaterede og af høj kvalitet.  Borgmesterfor-
valtningen og forvaltningernes konsulenter understøtter kommunens ar-
bejdspladser og MED-systemet med relevant viden og støtte i forberedel-
ses- og opfølgningsarbejdet.   

 Chefgruppen i de enkelte forvaltninger er ansvarlig for, i samarbejde med 
MED- og arbejdsmiljøorganisationen, at sikre en fordeling af roller og ansvar 
i forbindelse med Trivselsundersøgelsen. Chefgruppen er desuden ansvar-
lig for at der fastlægges en forvaltningsspecifik tids- og procesplan for op-
følgning samt at sikre, hvordan der sker opfølgning på resultaterne fra triv-
selsundersøgelsen i ledelsesstrengen. 

 MED-udvalgene skal drøfte resultatet af Trivselsundersøgelsen på det ni-

veau, som udvalget dækker og samle op på generelle trivselsudfordringer, 

hvis det er relevant. 

 Arbejdspladsens leder har det endelige ansvar for, at der skabes gode 

rammer for forberedelse, gennemførelse og opfølgning på Trivselsundersø-

gelsen. Dette sker i samspil med medarbejderne, særligt TR og AMR kan 

spille en aktiv rolle. 

  

Opfølgning på arbejdspladsen 

Når arbejdspladsens leder har modtaget trivselsrapporten bør AMR og TR involve-

res i planlægningen af opfølgningsprocessen. Resultatet af Trivselsundersøgelsen 

skal drøftes i dialog med medarbejderne på arbejdspladsen og i fællesskab udvæl-

ges fokusområder. Efterfølgende skal der oprettes handleplaner i Safetynet for, 

hvordan der arbejdes med fokusområderne.  

Trivselsundersøgelsens resultater indgår ligeledes i den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 
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Fokus i opfølgningsarbejdet 

Odense kommune har i en årrække haft særligt fokus på arbejdet med social kapital. 

Dette fokus videreføres i opfølgningsarbejdet, hvilket betyder, at alle arbejdspladser 

særligt bør forholde sig til og arbejde aktivt med resultaterne for henholdsvis tillid, 

retfærdighed og samarbejdsevne. 

Vejledning 

Retningslinjerne suppleres af en vejledning til trivselsundersøgelsen, hvor der bl.a. 

indgår inspiration til forberedelse og opfølgning på Trivselsundersøgelsen. Der in-

formeres om retningslinjerne og vejledningen i forbindelse med, at trivselsrapporter-

ne gøres tilgængelige. De kan ligeledes findes i arbejdsmiljøportalen på medarbej-

derportalen. 

 


