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Vedr.:  ”Trivselmeter” kan anvendes frem til april 2013 
 
Bevillingerne til måleværktøjet Trivselmeter udløber 22. april 2013. Bevillingerne blev 
aftalt i forbindelse med 3-partsforhandlingerne i 2007. KL, Danske Regioner og Persona-
lestyrelsen har i den forbindelse meddelt, at de ikke ønsker at videreføre Trivselmeter, 
når bevillingen udløber. KTO, CFU og Sundhedskartellet har taget denne beslutning til 
efterretning. 
 
Dette ændrer ikke ved forpligtelsen, jf. den kommunale og regionale aftale om trivsel og 
sundhed til at afholde trivselsmålinger, mindst hvert tredje år, som stadig er gældende. 
Parterne bag værktøjet håber, at det positive arbejde med at bruge trivselsmålinger som 
afsæt for organisatorisk udvikling og læring vil fortsætte. 
 
Parterne finder, at det har været givtigt med etableringen af Trivselmeter. Der er således 
skabt enighed mellem parterne om en spørgeramme, som består, selvom den tekniske 
platform forgår, og parterne har været enige om at udarbejde to vejledninger, ”Procesvej-
ledning til trivselsmålinger med Trivselmeter” og ”Tjekguide til medlemmer af SU og 
MED om Trivselmeter”, som indeholder en række relevante oplysninger i forhold til pro-
cessen om trivselsmålinger generelt. 
 

./. Der findes sammenlignelige og alternative trivselsmålingsværktøjer på markedet, som de 
kommunale og regionale institutioner kan benytte i stedet for Trivselmeter, og som det 
kan læses af vedlagte brev og vejledning, er brugerne informeret om udfasningen af Triv-
selmeter, samt om hvordan data fra Trivselmeter kan trækkes ud og gemmes uden for 
systemet. Der afholdes også et informationsmøder herom den 6. september 2012. 
 
I sammenhæng med lukning af Trivselmeter, vil det i forbindelse med udlevering af data 
til brugerne være vigtigt at sikre, at anonymiteten overholdes de steder, hvor det har væ-
ret et ønske. Derfor kan der ikke hentes rådata fra anonyme undersøgelser. 
 
Spørgsmål i forbindelse med dette brev kan rettes til chefkonsulent Henrik Carlsen, KTO, 
e-mail hc@kto.dk, tlf.: 3347 0617. 

  
 

Med venlig hilsen 
 
 
 
 Helle Basse                                                                                            Henrik Carlsen 
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