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Lederens håndtering af genåbning er afgørende
for medarbejderens trivsel
På pressemøde d. 6. april 2020 præsenterede statsminister Mette Frederiksen regeringens første
plan for en delvis genåbning af Danmark. Meldingen kom lige op til påske, og derfor har mange
virksomheder og institutioner haft rigtig travlt med at fortolke og afdække, hvorledes den gradvise
genåbning kan og skal finde sted på den enkelte arbejdsplads. I denne uge kom endnu en varsling,
som peger på, at der snarligt sker yderligere initiativer for genåbningen af Danmark.
Som leder står du måske lige nu med en masse opgaver forude ift., hvordan den næste tid skal forløbe bedst
muligt.
Du får en betydelig opgave i at bringe panikken ned, som lige nu igen breder sig blandt mange af dine medarbejdere. Du skal forholde dig til, hvordan du kan imødekomme en delvis genåbning samtidig med, at du
forholder dig til sundhedsstyrelsen retningslinjer ift. fortsat nedbringelse af smittefarer.
Bekymringerne om smittefarer er mere udtalte end nogensinde, og dine medarbejdere har måske qua de
seneste tiltag i virksomheden med eventuelle hjemsendelser, opsigelser eller nedsat produktivitet heller ikke
sluppet deres bekymringer om fortsat at kunne beholde deres arbejde.
Du står foran at skulle lede medarbejdere, som den seneste måned har haft vidt forskellige arbejdsbetingelser, opgaver og ikke mindst private situationer:
Medarbejdere, der har været fysisk tilstede på arbejdspladsen under hele krisen
Nogle af dine medarbejdere har de seneste par måneder været fysisk på arbejdspladsen som vanligt. Nogle
har haft rigtig travlt og har måske haft mange flere opgaver, end vanligt, da de har måtte overtage arbejdsopgaver for andre, som du var nødsaget til at hjemsende. Nogle er måske pressede af de forandringer, som
er sket, de kan på den ene side føle sig ensomme over at have været meget alene på arbejdspladsen, men
på den anden side kan de opleve bekymringer over igen snart at skulle mødes med kollegaerne ift. smittefare. Det er tid til, at du skal sætte dig ned med dine medarbejdere og være nysgerrig på, hvilken betydning
en genåbning har for dem. Er der nye opgaver, der skal bibeholdes - som skaber værdi for din medarbejder?
Skal din medarbejder aflastes, nu hvor han/hun måske har trukket ekstra, imens andre var hjemsendte eller
arbejdede hjemmefra? Ift. smittefare og bekymring kan du med fordel inddrage medarbejderne i dine tanker
om håndteringen af de fysiske rammer.
Medarbejdere, der har arbejdet hjemmefra
Rigtig mange af dine medarbejdere (måske inklusiv dig selv) har nu brugt den seneste tid på at tilpasse sig de
nye rammer som hjemmearbejdende. I starten var det måske vanskeligt, men den seneste tid er det måske
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faktisk begyndt at fungere. Om end det for mange har været en hektisk tid ift. at få balanceret hjemmearbejde
med et familieliv under samme tag, så oplever mange familier, at de har haft meget tid sammen, og det har
været en betydelig beskyttede faktor ift. smitte at være hjemmearbejdende. Disse medarbejdere står nu i
en ny situation, hvor de både afventer nyt fra institutionernes håndtering af genåbning og fra dig som leder
og din håndtering af virksomhedens genåbning. Hvad betyder det for dem og deres dagligdag, at det kun er
de små børn, der delvist kan starte i institution, mens den store fortsat skal hjemmeskoles? Hvordan skal de
håndtere den øgede smitterisiko, som de nu uundgåeligt bliver udsat for igen? Hvad er dine forventninger til
deres præstation og fysiske tilstedeværelse med de nye meldinger?
De hjemmearbejdende har brug for din hjælp til at ”komme tilbage” til den fysiske verden. Der kan hos dem
herske en særlig smittefrygt, som du bliver nødt til at forholde dig til. Der skal skabes en ny struktur for
arbejdet igen, og den skal formentlig foregå gradvist. Du kan med fordel etablere et par fysiske møder, hvor
du og medarbejderne mødes med afstand, så din medarbejder ”vænner” sig så småt til tanken om at være i
fysisk kontakt med andre. Forstå også her, at der er tale om en stor forandring for medarbejderen, og at du
som leder vil komme længst med en gradvis tilpasning.
De hjemsendte
Dine hjemsendte medarbejdere er med de nye meldinger også bragt i en ny situation. De gør sig mange tanker om, hvilken betydning genåbning kommer til at få for dem og deres muligheder for at fastholde jobbet,
gensyn med kollegaer, og hvordan deres fremtid ser ud. Mange venter hver dag på en ny melding fra dig.
Selvom de hjemsendte i mange tilfælde, betragtes som fyringstruede, har det alligevel været en lettelse for
de hjemsendte, at de ikke har været i smitterisiko, og at de fortsat har en indkomst i perioden på trods af hel
eller delvis hjemsendelse.
Dog er der stor fokus på opsigelser og øget arbejdsløshed i medierne, både i Danmark og resten af verden,
så mange hjemsendte vil sidde med en følelse af afmagt og fortvivlelse og bekymringerne om, hvorvidt man
bliver glemt, overflødig eller undværlig.
Mange hjemsendte har været fuldstændig fra/(fri)taget arbejde og med et krav fra regeringen om at lønkompensation krævede, at ingen medarbejder arbejdede i hjemsendelsesperioden, har deres forudsætninger for
at ”holde sig til ilden” ikke været gode. På mange måder skal den hjemsendte op i gear igen. Men nok ikke
op i gear som efter en selvvalgt ferie, for mange kommer fra isolation og følelsen af ”missing out” kombineret med usikkerhed for, hvad der skal ske. Du skal overfor de hjemsendte medarbejdere være ekstra tydelig
omkring din strategi, måske har de brug for, du gentager, hvorfor pilen faldt på dem? Du mærker måske også
et skår i relationen – og må arbejde lidt på at skabe tryghed og tillid hos dem igen. En gradvis tilbagevenden
vil også være at foretrække for en hjemsendt, vær opmærksom på, at det sociale fællesskab med kollegaerne
også skal plejes og genetableres.

Hvad kan du mere gøre som leder?
Skab rum og tid til refleksion
Du går en ny tid i møde, og det er tid til omstilling igen. Det er tid til, at du skal
forstærke dit lederskab, men hvordan? Skab noget rum for, at du kan reflektere over dine medarbejdere, hvilken situation står de i, og hvad skal din strategi
for den enkelte være. Hvad har de brug for fra dig? Søg noget ekstra sparring i
denne tid, det kunne være hos HR eller dine kollegaer?
Bevar roen. Vi reagerer – og det er helt normalt
Vi reagerer som mennesker, når verden og arbejdsvilkårene ændrer sig. Forandringsledelse er det vigtigste redskab hos dig som leder i disse tider. Dit job er
at vejlede og støtte din medarbejder så godt som muligt, så du også har effektive medarbejdere i høj trivsel på den anden side af Corona.
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Har du læst de offentlige
retningslinjer til private
virksomheder – eller se her

Tag ansvar – det er dig, der viser vejen
Lav klare forventninger til opgavehåndtering og hjælp med løbende prioritering.
Signaler at det er ok at fejle, og at I sammen skal betræde nyt land endnu engang.
Tydeliggør, at du har dine medarbejderes ryg. Udvis ro og signaler, at der er en plan, og at det nok skal gå.
Træd et skridt op ad stigen og bevar overblikket
Hav øje for helheden frem for at blive opslugt af konkrete opgaver i den næste tid.
Skab struktur for dine medarbejdere. Hjælp med at udforme konkrete arbejdsgange i den næste tid, hvor evt.
nogle er fysisk på arbejdspladsen og andre ikke.
Uddeleger de opgaver, andre kan tage sig af – og udskyd dem, der kan vente.
Brems de negative historier, men giv plads til bekymringer
Vær meget tydelig over for dine medarbejder om, at de skal bringe problemer og spørgsmål, de ikke selv kan
svare på, videre til dig som leder. Der kan opstå situationer, hvor de bliver bange for smitte, eller hvor der er
ting, I ikke har taget hensyn til, og det er vigtigt, at de bringer det til dig med det samme.
Giv plads til at tale om bekymringer med hinanden – men gør det i afgrænsede tidsrum – så bekymringer ikke
flyder ind over hele arbejdsdagen.
Skab et rum for dine medarbejdere, hvor de får mulighed for at dele tanker, oplevelser og indtryk med henblik på at danne fælles overblik og skabe en fælles forståelse af den situation, I befinder jer i. I disse tider
skal du have dine medarbejdere på tæt hold. Hav fokus på at der ikke er for mange uafklarede/ubearbejdede
spørgsmål eller oplevelser, når de forlader ”kontoret”.
Kommuniker, kommuniker, kommuniker
Fortæl både om det, du ved – og det, du ikke ved.
Informer hyppigt ad kendte kanaler og fasthold hyppige 1:1 møder, hvor du følger op på den enkelte.
Vær tilgængelig og vær til stede
Vis omtanke for dine medarbejdere – de har heller ikke prøvet dette før.
Anerkend dine medarbejderes indsats og accepter, at forandringer tager tid – vis tillid til, at de gør deres bedste.
Gå tæt på den enkelte ift. opgaveløsning og hjemmesituation – så du ved, hvad der rører sig.
Skru op for fastheden men bibehold fleksibiliteten
Udvis handlekraft og rettidig omhu.
Følg situationen og træf beslutninger, når der er behov.
Stå ved – stå også ved de upopulære beslutninger. Fasthold så vidt muligt en gensidig fleksibilitet ift. opgaveløsning, arbejdstider osv. Du får brug for fleksibilitet fra dine medarbejderes side den næste tid, så udvis den
også selv. Lyt til den enkeltes behov, så I kan finde nogle gode løsninger sammen.
Hav øje for dig selv
Vær opmærksom på dine egne ressourcer og grænser.
Rådfør, spar og del dine oplevelser med kolleger.
Sørg for løbende pauser – træk vejret og mærk dig selv.
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