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PROGRAM FOR I DAG 

• Velkomst, præsentation og planer for formiddagen 
  

• Jeres erfaringer med opfølgning og indsats efter APV  
 Hvad er jeres typiske barrierer i arbejdet med opfølgning på APV og hvad er jeres bedste erfaringer? (i 

smågrupper) 
  

• Fra APV-resultater til handling – læs og forstå jeres APV-resultater 
Hvordan læser vi resultaterne og hvordan kvalificerer vi vores forståelse af dem 
 Fortolkning af resultater fra spørgeskema –hvad kan vi læse ud af tallene? 
 Diskussion i smågrupper ud fra konstruerede eksempler 

 
Opfølgning med inddragelse af medarbejderne – Opfølgning med inddragelse af medarbejderne – 
 APV dialogmetode + hvordan får vi det til at give mening?  
 
Arbejdet med handleplaner 
 Hvordan kommer vi fra problembeskrivelse til indsats? Husk mellemregningen! 
 Husk at inddrage sygefravær i opfølgningen 

  

•  Implementering og mærkbare forandringer 
 Vi skal høre om erfaringer fra andre arbejdspladser om hvordan processer kan gennemføres med mærkbare 

konsekvenser til følge 
 Synliggør resultaterne hos jer. 
 APV i det daglige - Flip Flap øvelse 

  

• Hvad kunne være jeres næste skridt med jeres opfølgning 
 Tal sammen ved bordene om hvad i kunne tænker jer at satse på i jeres næste APV-opfølgning 
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APV-PROCESSEN 
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APV-PROCESSEN INKLUSIVE SYGEFRAVÆR 
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LIDT OM JERES GODE OG DÅRLIGE ERFARINGER MED APV OPFØLGNING 

 

 

• Fortæl om jeres erfaringer med opfølgning af APV fra jeres egen 
arbejdsplads? 

 

 

 

1. Præsenter dig selv for de andre i gruppen – hvad hedder du, og 
hvilken organisation er du fra? 

 

 

2. APV hos jer: Hvad fungerer, hvad fungerer ikke?  
 

 

 

 

3. Hvor stopper processen?  
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TIDSLINJE 
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Metodevalg 

Udvikling af  

spørgeskema 

 eller anden 

 metode 

Information 

 om proces 

Besvarelse af 

spørgeskema 

Første 
oversættelse 

Resultater 
læses i AMO 

Anden 
oversættelse 
Inddragelse 
af medarbej-

dere 

Udarbejdelse 
af handlings-

planer 

Evt. test og 
yderligere 

dataindsam-
ling 

Implemente-
ring af 

aktiviteter 

Gennemføre 
handlings-

planer 

Det organisatoriske niveau 

Det lokale niveau 

Information  
om proces 

Besvarelse af 
spørgeskema 



BARRIERER OG FALDGRUBER I APV OPFØLGNINGEN 
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• Vi sætter ikke ressourcer af til 
opfølgningen 

• Vi springer fra problem til 
løsning 

• Vi er ikke tilstrækkeligt 
konkrete når vi formulerer 
løsninger – kan ikke se 
handlingerne for os 

• Vi har svært ved at se 
handlemuligheder og kan ikke 
se en vej frem 

• Vi følger ikke op på vores 
indsatser 

• Vi informere ikke til 
strækkeligt om processen – 
skjult for medarbejderne 
 



TIDSLINJE 

8 

20-09-2018 

Metodevalg 

Udvikling af  

spørgeskema 

 eller anden 

 metode 

Information 

 om proces 
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FØRSTE OVERSÆTTELSE – RESULTATERNE FRA APV 

 

 

 

Vær opmærksom på at komme hele vejen rundt.  

Spørgeskemaet er ikke en garanti for at alt relevant er undersøgt. 
Suppler evt. med tjekliste  
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FORHOLD DER TYPISK SPØRGES TIL I APV OG TRIVSELSMÅLINGER 

• Fysisk arbejdsmiljø 
Indretning, indeklima, Støj 

• Ergonomi 
Forflytning, arbejdsstillinger 

• Ledelse – relation og støtte 
herfra 

• Konflikt, mobning, 
chikane/uønsket sexuel 
opmærksomhed, vold  

• Åbenhed 
• Engagement 
• Stolthed 
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VÆR OPMÆRKSOM PÅ OM DER ER NOGET IKKE ER SPURGT TIL I SPØRGESKEMAET 

Brug f.eks. en tjekliste fra Arbejdstilsynet: 
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Oplæring og instruktion 
• Ringe indflydelse på eget arbejde 
• Manglende støtte 
• Høje følelsesmæssige krav 
• Vold og trusler 
• Indflydelse på organiseringen af 

arbejdet 
• Hjælp og støtte – manuel håndtering 
• Psykisk arbejdsmiljø 
• Stor arbejdsmængde, tidspres og 

modstridende krav 
• Ergonomisk arbejdsmiljø 
• Belastende forflytninger og tunge 

løft 
• Tunge skub og træk 
• Arbejdsstillinger 
 

Risiko for ulykker 
• Ulykker generelt 
• Personforflytning og manuel 

håndtering af børn 
• Fald og snublen 
• Håndværktøj 
• Fugt og skimmelsvamp 
• Lys 
• Hudbelastninger 
• Skiftende arbejdstider 
• Manglende udviklingsmuligheder 
• Arbejdsrelateretvold udenfor 

arbejdstid 
• Indeklima 
• Temperatur 
• Luftkvalitet 
Biologi 
Støj  
Sygefravær  
Andet 

 



FØRSTE OVERSÆTTELSE – RESULTATERNE FRA APV 
FORTSAT 
 

 

Behandles i Arbejdsmiljøgruppe – evt. i TRIO 

 

Giver et første indtryk af hvor de største problemer ligger og de 
største styrker (ofte) 

 

Det er vigtigt at komme godt fra start og ikke i en skæv retning 
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FRA APV-RESULTATER TIL HANDLING 1 

4,1 

2,2 

6,1 

5,3 

5,5 

1 2 3 4 5 6 7

5. Er der et godt samarbejde
mellem dig og dine kolleger?

4. Er du tilfreds med måden,
dine evner bruges på?

3. Kan du bruge dine evner og
dine færdigheder i dit arbejde?

2. Er dine arbejdsopgaver
meningsfulde?

1. Er du tilfreds med kvaliteten
af det arbejde, du udfører?

Faglighed 

4,8 

4,1 

5,5 

5,2 

3,9 

1 2 3 4 5 6 7

10. Vil du anbefale andre at
søge en stilling på din…

9. Er du tilfreds med dine
fremtidsudsigter i arbejdet?

8. Har du gode muligheder for
efter- og videreuddannelse?

7. Har du muligheder for at lære
noget nyt gennem dit arbejde?

6. Får du tilbagemeldinger om
kvaliteten af det arbejde, du…

Vækst og udvikling 

5,5 

= APV-måling 
2015 

3,7 

4,1 

4,4 

3,5 

5,4 

5,2 

5,5 

5,9 

5,2 



FRA APV-RESULTATER TIL HANDLING 2 

4,1 

6,3 

6,1 

4,2 

5,2 

5,6 

1 2 3 4 5 6 7

16. Bliver arbejdsopgaverne
fordelt på en retfærdig måde?

15. Ved du, hvad der forventes
af dig i dit arbejde?

14. Ved du klart, hvad der er
dine ansvarsområder?

13. Har du indflydelse på
forandringer på din…

12. Har du indflydelse på
beslutninger om dit arbejde?

11. Har du indflydelse på,
hvordan du udfører dit arbejde?

Indflydelse og ansvar 

4,8 

4,4 

4,7 

5,1 

5,3 

1 2 3 4 5 6 7

21. Hjælper leder med løsning af
konflikter, når det er…

20. Er leder god til at organisere
arbejdet?

19. Prioriterer leder trivslen på
arbejdspladsen højt?

18. Bliver dit arbejde anerkendt
og påskønnet af leder?

17. Har du et godt samarbejde
med leder?

Feedback til leder 

= APV-måling 
2015 

4,2 

3,7 

3,3 

5,0 

5,4 

3,3 

4,0 

3,5 

3,8 

2,9 

2,7 



10% 25% 65% 

100% 

100% 

100% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Klienter/kunder/patienter

Underordnede

Kolleger

En leder

Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk 
vold på din arbejdsplads? 

Ja, dagligt eller næsten dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej Ved ikke

5% 15% 80% 

100% 

100% 

100% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Klienter/kunder/patienter

Underordnede

Kolleger

En leder

Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning 
på din arbejdsplads? 

Ja, dagligt eller næsten dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej Ved ikke

Fra APV-resultater til handling 3 



Gruppeøvelse 
 

• Tag udgangspunkt i APV-resultaterne. 

 

1. Hvad finder I bemærkelsesværdigt? 

 

2. Hvad skal undersøges nærmere? 

 

3. Er der noget fra resultaterne, som I allerede nu tænker kan prioriteres i 
en handleplan? 

 

4. Er der noget fra resultaterne, der har betydning for sygefravær? 
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ANDEN OVERSÆTTELSE – INDDRAGELSE AF 
MEDARBEJDERE 

 

• Præsentation af APV-resultater og inddragelse af medarbejderne 

 

 Præsentation og diskussion på personalemøde 
Det handler ikke om at finde frem til sandheden men at forstå betydninger 

Hvordan følger I op hos jer? 

 

APV – dialog møde  
Kortlægning, inddragelse 

og opfølgning i samme  

proces 

17 

20-09-2018 



APV DIALOGMETODE – FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ 

Workshop for alle i enheden/afdelingen (tre timer): 

• Kortlægning af styrker og udfordringer i det psykiske 
arbejdsmiljø 

I grupper med ‘ligesindede’  

• Præsentation og dialog om fælles billede 

I en styret proces 

• Prioritering af indsatsområder 

Fx efter vigtighed, handlerum eller energi 

• Udvikling af løsningsforslag 

I grupper efter interesse 

Gerne så konkrete som muligt 

• Præsentation og dialog om løsningsforslag 

• Alle input billeddokumenteres 
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Individuel opgave (ca. 3-4 minutter) 

• Skriv stikord til hvad du oplever fungerer godt og mindre godt (eller direkte dårligt) i jeres 
psykiske arbejdsmiljø (fx krav, indflydelse, anerkendelse, støtte, mening, forudsigelighed og 
samarbejde).  

• Skriv stikord til eget brug på en blok eller et stykke A4 papir). 

 

Gruppeopgave (ca. 20-25 minutter) 

Drøft med hinanden, hvad I oplever fungerer godt og mindre godt i jeres psykiske arbejdsmiljø. 
I behøver ikke at være enige i gruppen, men brug hinanden til at få tydeliggjort, hvad der fylder 
for jer hver især.  

• Skriv stikord på det, der fungerer godt på grønne A5 sedler. Én pointe pr. seddel. 
Skriv med tusch. 

• Skriv stikord på det, der ikke fungerer så godt på lyserøde A5 sedler. Én pointe 
pr. seddel. Skriv med tusch. 

 

I får efterfølgende lejlighed til at sætte lidt flere ord på det, I har skrevet. 

 

 

OPGAVE 1: AFDÆKNING AF DE VIGTIGSTE STYRKER OG UDFORDRINGER I 
JERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 



EKSEMPEL PÅ RESSOURCER I AFDELING 
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EKSEMPEL PÅ PROBLEMER I AFDELING 
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EKSEMPLER PÅ UDVÆLGELSE AF INDSATSOMRÅDER 
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Gruppeopgave (ca. 25 minutter) 

 

• Hjælp hinanden med at komme med idéer til konkrete tiltag, som kan 
fastholde det, der fungerer godt og/eller forbedre det, der med 
fordel kan forbedres på indsatsområdet 

 

• Skriv jeres idéer til konkrete tiltag med tusch på det 
grønne A3-papir.   

 

• Vælg det vigtigste tiltag og vurder ud fra jeres erfaringer, 
hvor realistisk tiltaget er og hvad der kan understøtte 
gennemførelsen i jeres team eller afdeling (brug evt. et nyt 
A3-papir) 

OPGAVE 2: KONKRETE FORSLAG TIL AT SIKRE ET GODT PSYKISK 
ARBEJDSMILJØ 



EKSEMPLER PÅ FORSLAG TIL LØSNINGER 
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Støj 



OPFØLGNING 

AMGr/Trio (evt. udvidet) har afgørende rolle :  

• Konkretisere/kvalificere løsningsforslag  

• Evt. iværksætte ‘analyser’ 

• Vurdere om der er væsentlige problemer, som der 
mangler løsningsforslag på  

• Udarbejde handleplan med tidspunkter, ansvarlige og 
aftaler om opfølgning 

• Om nødvendigt inddrage andre i organisationen 

• Aftale hvornår og hvordan, der meldes tilbage til 
personalegruppen 
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PAUSE 
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DEN GODE HANDLEPLAN 

 

• Fra problem til løsning - spring ikke analysen over 

 

• Klare aftaler og rolle fordeling 

 

• Forpligtende deadlines 
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ARBEJDSMILJØHANDLEPLAN FOR ASKEHUSET 
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Tema Beskrivelse Handling Prioritet 

H / L 

Ansvarlig Tid 

Hvornår skal 

handlingen 

være færdig  

Bedre planlægning og 

kommunikation om 

morgenen 

  Se gode erfaringer 

weekend holdene 

H Leder og AMR 1. dec. 

Orden – ting på rette plads  redskaber og hjælpemidler bliver ikke 

bragt tilbage på plads efter endt brug. 

  H Alle  

Helle er tovholder 

1. nov. 

Der savnes anerkendelse 

fra ledelsen (gælder begge 

team) 

Helle har brug for vide mere om hvad 

der gør en forskel i de to teams. Synes 

allerede hun anerkender, men vil gerne 

blive klogere 

Helle tager spørgsmålet op 

om hvad der virker 

påskønnende på næste 

møde i de to teams 

  Helle og Trio 20. nov. og 

27.nov. 

Forskellige opfattelser af 

planlægning m.v. på 

natholdet? 

 Der opstår uenigheder på natholdet 

fordi der er meget forskellige 

opfattelser om hvordan opgaverne skal 

planlægges og udføres 

 Natholdet indkaldes til 

møde med Helle. Der 

udarbejdes faste 

retningslinjer for natholdet 

  Alle 20. nov. 

Samarbejde mellem aften 

og dag 

Aftenholdet savner informationer fra 

dagholdet. Der tales om at dagholdet ikke 

prioriterer samarbejdet med aftenholdet 

 Vi styrker samarbejdet ved 

at indføre 10 min 

overdragelse i vagtskifte 

  TRIO 15. nov. 

Retningslinjer for 

Teammøder 

  Teamlederne har modellen   Helle + AMR og 

TR 

Gennemført 

Stadig diffust hvilke 

ydelser, der skal gives til 

borgerne – for nogle 

opgavers vedkommende 

og for nogle 

medarbejdere. 

      TRIO på 

fællesmøde 

Gennemført 



ARBEJDSTILSYNETS EKSEMPEL 
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NR TRAFIK-LYS 

PRIORI-

TERING PROBLEMSTILLING VALGT LØSNING ANSVAR

DATO FOR 

OPFØLGNING / 

AFSLUTTET

SUCCES 

KRITERIE

17 2

Medarbejderne arbejder for meget i 

samme stilling - ved deres skriveborde. 

De har hæve/sænkeborde, men mange  

glemmer at bruge dem.

Vi laver en intern konkurrence, hvor vi skal huske 

hinanden på at bruge hæve/sænkebordet 2 gange 

hver dag i hele oktober måned. Sæt det evt i 

kalenderen. Vi holder score i køkkenet, og der er 

LAGKAGE som belønning hvis vi gennemfører med 

80%. Henny 31. oktober

80% af alle 

skal bruge 

deres hæve-

sænkebord  

hver dag i 

oktober.

23 1

Nogle medarbejdere føler at de er 

nødsaget til at arbejde meget hurtigt, 

og føler sig presset. 

Samtale med alle medarbejdere om deres 

arbejdspres. Afstem forventninger. Lav 

fredagsafstemning - føler du dig presset? 

Medarbejdere ikke føle sig presset 2 uger i træk. Følg 

op på personalemøder. Kaj Opfølg på personale-møde 28. oktober

Arbejdspres 

måling om 

fredagen - 

ikke to i træk. 

HANDLEPLAN FOR APV - ÅR - STED



Målgruppe Aktiviteter 
Moderatorer 

 

Virksomme mekanismer 
Delmål Slutmål 

Alle medarbejdere i 

Blåbuen 

• Indsamling af data 

om forekomsten af 

vold – hvornår, hvor 

og hvorfor? 

• Interview af ramte 

og andre 

• Styrkelse af den 

pædagogiske 

indsats vhja 

videodokumentation 

 

Nærmeste leder og 

AMR 
 

 God inddragelse 

 Tid og ressourcer til 

undersøgelse 

 

 

• Bedre forståelse af 

problemet. Hvad 

udløser 

episoderne? Er der 

forhold i den måde 

vi organisere 

arbejdet på der 

medvirker til 

problemet 

• God sammenhæng 

mellem den 

pædagogiske 

indsats og 

forebyggelse 
 

Vi vil være bedre til at 

håndtere og forebygge 

vold i arbejdet med 

beboerne 

 

 

Forandringslogik - Ledelse af psykisk arbejdsmiljø 

Forebyggelse af vold i Blåbuen 



SYGEFRAVÆR I OPFØLGNINGEN 

• Undersøg, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som kan være årsag til 
sygefraværet. Det kan fx være mange tunge løft eller konflikter på 
arbejdspladsen. Det kan være en hjælp, at se på statistikken over 
sygefravær 

 

• Vurder, om fraværet er for højt, og om der er noget, som springer i 
øjnene. 

 

• Læg en handlingsplan for, hvordan I kan fjerne de forhold på 
arbejdspladsen, som fører til sygefravær. 
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ERFARINGER FRA MED GODE LØSNINGER FRA FORSKELLIGE 
ARBEJDSPLADSER 
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IMPLEMENTERING OG MÆRKBARE RESULTATER 

 

 

 

 

• Plejehjemmet Ålholm – video fastholder de svære situationer 

 

 

 

• Plejecentret Vindeby – færre episoder med vold efter 
forebyggelsespakke 
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https://www.etsundtarbejdsliv.dk/trusler_vold/eksempler_forebyggelse/video_fastholder
https://www.etsundtarbejdsliv.dk/trusler_vold/eksempler_forebyggelse/video_fastholder
https://www.etsundtarbejdsliv.dk/trusler_vold/eksempler_forebyggelse/video_fastholder
https://www.etsundtarbejdsliv.dk/trusler_vold/eksempler_forebyggelse/video_fastholder
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/apv/psykisk_apv
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/apv/psykisk_apv
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/apv/psykisk_apv
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/apv/psykisk_apv
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/apv/psykisk_apv


FRA APV TIL LØSNINGER FILM– APV HVER DAG 

 

• Bostedet Blåkærgård - risikovurdering med daglig APV 

• https://www.youtube.com/watch?v=ru5rS3J_JGQ&feature=youtu.be&list=UUaF
NBx40jB_wT4vPLAj5Rbw 

 

• Rigshospitalet – Kulturændring med bedre feedback til morgenkonference 

• https://www.youtube.com/watch?v=dfTsKRo3sEc&feature=youtu.be&list=UUaF
NBx40jB_wT4vPLAj5Rbw 

 

• Slagelse – positiv APV, men ikke for alle 

• https://www.youtube.com/watch?v=9-IKvxe1v-g 

 

• Glostrup hosp portører – Ledercoaching og leveregler 

• https://www.youtube.com/watch?v=hxoukq3BTKk&feature=youtu.be&list=PLV
6V0x1ft4D66xEfP0XRrI7Q5ItvSVKwp 
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https://www.youtube.com/watch?v=ru5rS3J_JGQ&feature=youtu.be&list=UUaFNBx40jB_wT4vPLAj5Rbw
https://www.youtube.com/watch?v=ru5rS3J_JGQ&feature=youtu.be&list=UUaFNBx40jB_wT4vPLAj5Rbw
https://www.youtube.com/watch?v=ru5rS3J_JGQ&feature=youtu.be&list=UUaFNBx40jB_wT4vPLAj5Rbw
https://www.youtube.com/watch?v=ru5rS3J_JGQ&feature=youtu.be&list=UUaFNBx40jB_wT4vPLAj5Rbw
https://www.youtube.com/watch?v=dfTsKRo3sEc&feature=youtu.be&list=UUaFNBx40jB_wT4vPLAj5Rbw
https://www.youtube.com/watch?v=dfTsKRo3sEc&feature=youtu.be&list=UUaFNBx40jB_wT4vPLAj5Rbw
https://www.youtube.com/watch?v=9-IKvxe1v-g
https://www.youtube.com/watch?v=9-IKvxe1v-g
https://www.youtube.com/watch?v=9-IKvxe1v-g
https://www.youtube.com/watch?v=9-IKvxe1v-g
https://www.youtube.com/watch?v=9-IKvxe1v-g
https://www.youtube.com/watch?v=hxoukq3BTKk&feature=youtu.be&list=PLV6V0x1ft4D66xEfP0XRrI7Q5ItvSVKwp
https://www.youtube.com/watch?v=hxoukq3BTKk&feature=youtu.be&list=PLV6V0x1ft4D66xEfP0XRrI7Q5ItvSVKwp
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Prioriteringstrappen 

Består af:  
1.En standard for hvad der skal prioriteres når der er travlt. 
Standarden udvikles af medarbejderne som skal bruge den i 
dagligdagen 

 
 
 

2.En standard for hvordan man afgøre i hvilken grad afdelingen 
er belastet. 

 
 



PRIORITERINGSTRAPPE 
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NORMAL 
SITUATION 

Løser alle opgaver: grønne, 
gule  

FÆRRE 
RESSOURCER  
Løser kun gule og røde 
opgaver 

FÅ  
RESSOURCER  
Løser kun røde 
opgaver 



PRIORITERINGSTRAPPE 

37 

20-09-2018 

Ressourceskema 

Parametre 
  
  

Normtal for hverdage 
  

    
Fremmøde 
  

Normering for antal med arbejdere  

Kompetencer 
  

Normal faglig sammensætning eller anden angivelse af det normale kompetenceniveau i afdelingen  

Belægning/antal 
borgere/ 
  

Hvad arbejdspladsen er normeret til angives her 

Opgavetyngde 
  

Her angives de daglige opgavers sværhedsgrad, hvis det er muligt at beskrive på en måde, så det kan 
bruges som mål for normaltilstanden 

Andre forhold 
  

  

  

Grøn niveau Fx mindst 4 af ovenstående parametre lever op til normtallene. 
  

Gul niveau 
  

Fx mindst 3 af ovenstående parametre lever op til normtallene. 
  

Rød niveau Fx mindre end 3 af ovenstående parametre lever op til normtallene. 
  



TAVLEMØDER SOM PLATFORM FOR LEDELSE, INDDRAGELSE OG 
FREMME AF FORBEDRINGSKULTUR 
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Nye Afventer

Frist

FORBEDRING

Ansvar Opgave

MÅLBESKRIVELSE MÅLING ÅRSAG HANDLING FORSLAG

Måned: L/H
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 A3-problemløsning  Administrative lægeopgaver 

PROBLEM  

 

Administrative opgaver rodet mht: 

- Aftaler / logistik 

- Roller  

- Deadlines 

- BAL i spil? 

 

ÅRSAG  

- Når lægen har løst en opgave, dikteres den. Men nogle gange bliver 

notatet skrevet så sent, at ingen ved at opgaven er løst 

- Mangelfuld definition på arb.områder 

- Lange, tunge arbejdsgange. Mange opgaver skal gennem flere hænder 

- Mangelfuld afgrænsning af arbejdsopgaver. Hvem gør hvad? 

- Hvis spl. ser nogle skæve blodprøver printes de til lægen – men de 

kommer også automatisk ud, når de er færdiganalyseret. Dvs. 2 x 

bl.pr.papir 

- Manglende erkendelse / accept af vores pt’s forløb er komplekst og 

indeholder mange adm. funktioner – prioriterere tiden og finde rette 

sted at løse opgaver 

- Det er ikke formuleret tydeligt (evt. på skrift) hvem der er ansvarlig 

for hvilke adm. opgaver. For nye er det ”learning by doing” 

- Manglende ansvarsfordeling for hylden, tlf.opkald 

- Lægens program er så presset, at det er svært at give mundtlig 

besked 

- Der mangler tydelige ”køreplaner” for mange af spl’ernes adm.opg. fx 

bestillinger, booking, procedurer ved 1. samtale 

- Lægerne opdager ikke tids nok, når der ligger en opgave på akut-

hylden 

- Stresset hverdag kan medføre halve løsninger        
 

 

 

 

 

Dato 3. december 2013                                                               Ansvarlige 

 LØSNING  

- Etablering af funktion som koordinerende sgpl 

- Undersøge Herlevs model med hotline 

- Med øgede antal ambulatorierum i fremtiden vil der blive 

indarbejdet tid til at løse de administrative opgaver i relation til 

de komplekse patienter 

- Tlf. seddel kan bruges til at kode fra, så alle ydelser bliver kodet 

- Klar beskrivelse af spl.s opgaver på A og B spor, herunder at 

læge og spl afslutter dagen sammen 

- Udarbejdelse af ’papirets gang’ 

 

 

 

 

 

HANDLINGSPLAN  

Birgitte tjekker, hvor hurtigt bl.pr.svar er tilgængelige på computer 

afhængig af type (haster, fremskyndet, rutine) – når den nye 

analysemaskine er i drift (forår 2014) vil svar komme en time efter 

prøven er modtaget i afdelingen 

 

 

 

OPFØLGNINGSPLAN  

 

EFFEKT [BESKRIV: HVAD TABES OG VINDES VED LØSNINGEN?]  

 Omkostning:  

  

 Gevinst:    

 

 Måling:    



SYNLIGGØR RESULTATERNE OG FØLG OP 

 

• Virkede det vi gjorde og hvis ikke skulle vi så prøve at justere vores 
indsats eller gøre noget helt andet? 

 

 

• Informer om tiltag og resultater også op mod næste APV  
• Problemer der ikke længere findes glemmes nemt 
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HVAD KUNNE VÆRE JERES NÆSTE SKRIDT MED JERES APV-
OPFØLGNING 

 

 

• Hvad tager du med fra præsentationerne og 
snakkene? 

 

 

• Er der noget du vil dele med dem på arbejdet når 
du kommer tilbage? 

 

 

• Hvad vil du konkret gøre anderledes til næste APV 
opfølgning hos jer? 

40 

20-09-2018 



MERE VIDEN OG FLERE VÆRKTØJER 
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ARBEJDSMILJØWEB.DK 

ETSUNDTARBEJDSLIV.DK- Psykisk 
arbejdsmiljø i social- og sundhedssektoren 



Tak for i dag 

- og god arbejdslyst med opfølgning på APV 
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