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1. Sæt kun gang i kortlægning af arbejdsmiljøet, hvis I har ressourcer til at 

følge op på målingen.  

2. Skab sammenhæng til andre aktiviteter omkring arbejdsmiljøet, fx APV 

3. Hvis undersøgelsen iværksættes centralt, så find plads til lokale spørgs-

mål, målrettet netop din arbejdsplads. 

4. Hav organiseringen på plads: Hvem skal arbejde med målingen og opfølg-

ningen lokalt? 

5. Vælg undersøgelsesmetode på baggrund af arbejdspladsens dialogkultur. 

(Fx kan spørgeskema og anonymitet være godt, hvis der er et højt kon-

fliktniveau). Men meld ud at målingen kun kan anvendes aktivt hvis der 

kan tales og handles på resultaterne.  

6. Undersøg om spørgsmålene er tydelige og meningsfulde for de medarbej-

dere, der forventes at deltage. Bed f.eks. en lille gruppe om at læse 

spørgsmålene i målingen inden den sendes ud. 

7. Beslut på forhånd, hvilke resultater der vil kræve handling, og hvilke resul-

tater som man blot skal være opmærksomme på og kan tage en dialog 

om. 

8. Giv rigelig information om formål, proces og resultater. 

9. Følg målingen op med en dialog om resultaterne. 

10. Formuler løsninger og handleplaner i fællesskab. 

11. Undervurder ikke de praktiske udfordringer, når spørgeskemaerne skal 

fordeles, besvares og returneres – lav en realistisk køreplan.  

12. Gå ikke ud fra, at alle svarer af sig selv - arbejd målrettet for en høj svar-

procent. Det kan være i form af særlige informationsmøder, hjælp til medar-

bejdere med læse-skrive vanskeligheder mm. 

13. Fornægt ikke de dårlige resultater – også selv om de eventuelt rammer jer 

selv (ledelsen, sikkerhedsgruppen). 
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14. Forkast ikke det, der kan lyde som brokkeri – alle svar skal tages alvorligt. 

15. Kortlæg og drøft ikke kun det problematiske på arbejdspladsen – husk og-

så styrkerne og det ressourcefulde. 

16. Lad der ikke gå for lang tid fra måling til handling – maks 3 måneder efter 

målinger, bør der være handleplaner i gang. -  målingen og ’øjebliksbilledet’ 

kan blive uvedkommende.  

17. Målingen er et øjebliksbillede – og ikke lig med sandheden - læg mindst li-

geså meget vægt på at I på arbejdspladsen har en  løbende dialog om trivs-

len. 

18. Fortab jer ikke i kortlægningen – husk også at få skabt løsninger. 

19. Lad ikke arbejdsgruppen gøre hele arbejdet -  medarbejderne skal involve-

res i løsningerne, hvis de skal eje dem.  

20. Beskriv ikke kun de kortsigtede og realistiske løsninger - tænk visionært og 

langsigtet. 

 

 

Ønsker du yderligere information, så kontakt: 

 Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv, Seniorkonsulent, Eva-Carina 

Nørskov på tlf. +45 7220 2396, e-mail: ecn@teknologisk.dk 

 Region Midt Koncern HR, Udvikling og Arbejdsmiljø Region Midtjylland, 

Arbejdsmiljøkonsulent Thilde Guldberg på tlf +45 8728 5654, e-mail: thil-

de.guldberg@stab.rm.dk 

 

Du kan også kontakte en arbejdsplads, der i projekt ’Nærvær i Arbejdet’ har 

erfaring med anvendelse af værktøjerne: 

 Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, 8450 Hammel. 

Kontaktperson: Ulla Gaarsdal, tlf. +45 8762 3501, e-mail: ullagaar@rm.dk 

mailto:ecn@teknologisk.dk
mailto:thilde.guldberg@stab.rm.dk
mailto:thilde.guldberg@stab.rm.dk
mailto:ullagaar@rm.dk

