Aktiv Gravidpolitik på arbejdet. Mere trivsel og mindre fravær
Forskningsprojekt med fokus på gravide medarbejderes arbejdsmiljø.
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital står bag projektet, som
Holbæk Sygehus har valgt at deltage i.
Formålet med projektet er at undersøge, om man kan fremme trivslen blandt gravide medarbejdere og
nedsætte fraværet under graviditeten ved at undervise nærmeste ledere. Undervisningen skal resultere i, at
ledernes fokus og indsats i forhold til gravide medarbejderes behov og arbejdsmiljø bliver konsekvent og
intensiveret.
Vi sammenligner gravide medarbejderes oplevelser og sygefravær på afdelinger, hvor lederne er blevet
undervist, med gravide medarbejderes oplevelser og sygefravær på afdelinger, hvor der ikke er sket noget.
Vi har også brug for at høre om dine erfaringer som gravid medarbejder, og vi vil bede dig om at
besvare et spørgeskema.
Det er vigtigt, at så mange som muligt besvarer spørgeskemaet, da resultaterne dermed kan anvendes med
større sikkerhed. Besvarelsen tager ca. 20 minutter.
Du kan svare på spørgeskemaet ved enten:
1) At sende en SMS til tlf. 21 20 11 25 (skriv Aktiv Gravidpolitik og Holbæk), så modtager du en sms
med et link og kan svare på spørgeskemaet via din smartphone. Dit telefonnummer slettes
efterfølgende.
eller du kan
2) Gå ind på hjemmesiden www.aktivgravidpolitik.dk og tilgå spørgeskemaet via et link

Fortrolighed
Til brug for forskningsprojektet udleveres der data vedrørende din graviditet (sygefravær) i
overensstemmelse med persondataloven. Sygefravær og spørgeskemabesvarelserne er fortrolige og bliver
anonymiseret efter kobling. Data bliver kun set af de ansvarlige for projektet. Projektet er godkendt af
datatilsynet og følger alle gældende sikkerhedsforanstaltninger i forhold til opbevaring af data.
Hvis du vil vide mere, kan du læse om projektet på hjemmesiden www.aktivgravidpolitik.dk eller kontakte
undertegnede.
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