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Vedr.: SPARK – ny ansøgningsrunde fra 15. november 2016 og formidlingsindsats til alle 

arbejdspladser i kommunerne 

 

Siden 13. april har det ad to omgange været muligt for de kommunale arbejdspladser at sende 

ansøgninger ind til SPARK. SPARK medvirker til at styrke samarbejdet og handlekompetencen 

hos ledere og medarbejderrepræsentanter (TRIO/MED) på den enkelte arbejdsplads i deres ar-

bejde med psykiske arbejdsmiljøproblematikker. 

 

SPARK forventer at kunne komme ud til ca. 250 arbejdspladser på et år. Der er indtil nu modtaget 

i alt ca. 130 ansøgninger. Det betyder, at kapaciteten hos SPARK-konsulenterne for indeværende 

er fyldt op, idet der lægges vægt på, at der er en aktualitet imellem ansøgningen og tidspunktet 

for, hvornår SPARK-konsulenterne er ude på den enkelte arbejdsplads.  

 

Der åbnes igen for ansøgninger den 15. november 2016 via www.sparkweb.dk, hvor der også kan 

læses mere om SPARK – Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne. 

 

Erfaringerne med SPARK-indsatsen drøftes løbende mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, 

og det vil derfor bl.a. også blive overvejet, om tilgangen af ansøgninger til SPARK kan håndteres 

på en anden måde end hidtil. 

 

Den arbejdspladsrettede indsats om psykisk arbejdsmiljø blev aftalt ved OK-15, og indeholder 

ud over en støttemulighed fra SPARK-konsulenterne også en formidlingsindsats om psykisk ar-

bejdsmiljø, hvor fokus er på spredning af erfaringerne fra SPARK’s besøg på arbejdspladserne 

samt yderligere inspiration til alle arbejdspladser i kommunerne.   

 

Der er nu besluttet en ramme for formidlingsindsatsen, som der pt. arbejdes videre med at kon-

kretisere. Der arbejdes dels med skriftlig formidling på Viden På Tværs (www.vpt.dk), dels med 

mundtlig formidling og erfaringsudveksling.  

 

Formidlingen på VPT vil bl.a. bestå af artikler, der på forskellig vis spreder erfaringerne fra 

SPARK’s besøg. Desuden vil der ske en relancering af VPT’s bedste artikler med inspiration til 

arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, der tænkes suppleret med flere artikler om arbejdspladser 

og MED-udvalg, der selv har gjort en indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø samt evt. 

http://www.sparkweb.dk/
http://www.vpt.dk/
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interviews med styregruppemedlemmer i SPARK og deres vinkel på indsatsen. Herudover vil 

VPT fortsat publicere artikler om relevant forskning og relevante samarbejdspartneres nye mate-

rialer, projekter mv. (fx BAR og VFA). 

 

Det forventes at første artikel om SPARK’s besøg udkommer i oktober 2016. Formidlingen vil 

generelt overvejende være brancherettet og rettet mod forskellige typer arbejdspladser og temaer. 

 

I den mundtlige formidling om psykisk arbejdsmiljø overvejes pt. nogle større arrangementer 

såsom regionale lærende/undervisende møder i løbet af perioden og evt. en erfaringsopsam-

lende/spredende konference/regionale møder hen imod slutningen af perioden. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Helle Basse Astrid Marianne Hjortø 


