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Frø på døren, frihed til at
planlægge sin arbejdsdag Life Navigation og Work/Life balance
er vigtigere end nogensinde før
Færre hænder, men mange af de samme
opgaver, det er oftest virkeligheden efter
en større organisationsændring. AbbVie
kan heller ikke se sig fri for, at opgaverne
ikke er forsvundet, blot fordi kollegaen,
der arbejdede med disse opgaver, ikke
længere er hos os. Life Navigation og
Work/Life Balance er derfor fortsat af
yderste vigtighed for os. AbbVie har
gjort et stort stykke arbejde for, at alle
medarbejdere føler et ansvar for de opgaver, som skal løses, samtidig med at vi
har en stor grad af tillid til at en kollega
får løst opgaven, selvom vedkommende
ikke sidder ved sit skrivebord fra 8-16.
Denne frihed betyder utroligt meget,
når man i perioder har ekstra opgaver,
så opgaverne kan løses på tidspunkter,
der passer bedst ind i hverdagen for hver
enkelt.
Fokus på balancen mellem arbejdsliv og
privatliv er i AbbVie ikke et spørgsmål
om at tælle timer. Det er en del af et
udviklingsprogram alle medarbejdere
deltager i fra de bliver ansat, og som
sætter

fokus på bevidsthed hos den enkelte om,
hvornår på døgnet man er mest effektiv,
hvordan man udnytter den viden til at
planlægge sin dag, og hvor meget det
betyder at sørge for at restituere efter
en periode med megen aktivitet. Men
mest af alt betyder det frihed til at planlægge sin egen dag og tillid fra ledelse og
kolleger .
”Life Navigation kulturen i AbbVie betyder, at jeg eksempelvis kan undgå at
spilde tiden på motorvejen i morgentrafikken og istedet anvende min morgen mere effektivt hjemmefra og så køre
ind når motorvejen er ledig”, siger Lars
Eskildsen, som har været i AbbVie i godt
6 år. ”Ja, og den modsatte vej betyder
det at jeg kan hente mine børn tidligt
en gang i mellem og så istedet arbejde lidt når de er gået i seng”, siger Ulla
Grønager, Medical Manager. ”Det gør at
vi kan få vores hverdag som familie til at
hænge nogenlunde sammen”.

Tom Schjødt, Finansdirektør, har været
med fra starten i 2007, hvor man
begyndte at arbejde med Life Navigation. ”I starten var det en virkelig stor
udfordring som leder at have tillid til at
man kunne lede via mål og værdier og
ikke via tidstagning. Jeg må indrømme,
at det var lidt som at springe ud over
klippekanten uden at vide hvor langt
der var ned, men idag kunne jeg ikke
være mere begejstret. Alle medarbejdere har konkrete målsætninger og det
er det der bliver fulgt op på. Hvordan
den enkelte tidsmæssigt når dertil, det
blander jeg mig ikke i.”
Nogen kunne tro, at dette ville betyde,
at folk så arbejder mindre. Det er ikke
tilfældet, nok snarere tværtimod. ”Jeg
oplever, at medarbejderne føler et
virklig stort ansvar for deres rolle og for
deres opgaver. Så meget, at vi ind imellem som ledere må træde ind og bede
dem huske på at de skal restituere efter en periode med meget pres på, så de
ikke kører sig selv ned. Det har hverken
de eller vi som virksomhed nogen glæde
af”, konstaterer Tom Schjødt.
Et andet element der er et meget
håndgribeligt tegn på Life Navigation
kulturen er det der i AbbVie kaldes ”At
sætte frøen på døren”. Alle medarbejdere får når de har gennemgået kursus
i Life Navigation deres egen personlige
tøjfrø. Tøjfrøen er et symbol som kommer fra metaforen ”at sluge en frø” der
er et billede på at man har en større opgave der skal løses og som kræver kon

centration. Når frøen sættes på døren
er det tegn til omverden på, at man
beder om ro til fordybelse et par timer.
Dette respekteres fuldt ud af alle i virksomheden. ”Hvis der er frø på døren,
så går man ikke ind. Heller ikke vores
chef Christina eller nogen af de andre
i ledelsen, man respekterer folks ønske
om ro. Det er virkelig godt, for på den
måde kan man fordybe sig og blive færdig med sin opgave langt hurtigere end
hvis man hele tiden bliver forstyrret.
Folk forstår et venligt Frogg-off”, siger
Lars Eskildsen
”På kursus om Life Navigation fik jeg
et indsigt i hvordan min egen energi udvikler sig over døgnet. Det koblet
sammen med det egentlig helt banale, at hvis man skal udføre en opgave,
som kræver stor koncentration, så bør
man gøre det når ens energi er på det
højeste. Det har fået mig til at planlægge min arbejdsdag på en helt anerledes og bevidst måde”, siger Tina
Andersen, Project Coordinator i immunologi teamet. ”Min energi er bedst fra
morgenstunden, så her sørger jeg for
at tage fat på de større opgaver. Det er
helt klart at jeg får langt mere fra hånden,
når jeg bruger disse værktøjer bevidst”.
”Den tillid ledelsen viser med Life Navigation er én af årsagerne til min begejstring for vores kultur. Det betyder,
at jeg bliver drevet af min ansvarsfølelse
overfor mit team og opgaverne. Og ikke
af at nogen kigger mig over nakken. Det
er helt afgørende for mit engagement
og min kreativitet”, siger Charlotte
Randløv, PA & Service Manager.

