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WORKSHOPPENS FORLØB 

• Kort præsentation af oplægsholdere (Inger-Marie og Mads) 

• Lidt om baggrunden for at gennemføre APV som dialog (Inger-Marie) 

• Konkrete erfaringer fra Institut for Elektroniske Systemer (Mads) 

• Spørgsmål og dialog undervejs og/eller bagefter (jer og Mads) 

• Kort pause 

• Dialogbaseret APV af det psykiske arbejdsmiljø (Inger-Marie) 

Metode, erfaringer og opmærksomhedspunkter 

• Spørgsmål og dialog undervejs og/eller bagefter (jer og Inger-Marie) 

• Jeres tanker og erfaringer om dialog APV (jer)  

• Evt. afprøve kortlægningsspørgsmål (jer, hvis der er tid) 
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BAGGRUNDEN FOR AT GENNEMFØRE APV I DIALOGFORM 

• Der er i mange organisationer en stor spørgeskematræthed 
 

APV baseret på spørgeskemaer er ofte karakteriseret ved: 
• Der er langt fra kortlægning til handling  
• Fortolkningen af resultater bliver tilbageskuende 
• Manglende fokus på opgaveløsningen 
• Det er svært at engagere andre end AMGr 
• Handlingsplaner bliver ikke fulgt op 

 
• Det har AAU taget konsekvensen af! 
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FRA KORTLÆGNING TIL HANDLING PÅ 3 TIMER 

• Workshop med alle i enheden er omdrejningspunkt: 
Minispørgeskema om social kapital (optælles på stedet) 
Dialog om styrker og udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø 
Fælles billede inkl. resultat af social kapital måling 
Prioritering af indsatsområder 
Udvikling af løsningsforslag 
Kort spørgeskema om krænkende adfærd (afleveres anonymt) 

• Billeddokumentation af alle input 
• (Udvidet) AMGr har afgørende rolle i opfølgning  

Konkretisere/kvalificere løsningsforslag  
Vurdere om der mangler løsninger på væsentlige problemer 
Udarbejde handleplan med tidspunkter, ansvarlige og aftaler om opfølgning 
Inddrage andre i organisationen om nødvendigt 

• Konsulentstøtte  
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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 

 



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 

 



ERFARINGER 

• Det giver en forpligtelse at ting bliver sagt højt  
• Det kræver en vis omtanke at formulere en kritik, som skal siges højt (fx fokus 

på ‘bolden’/sagen fremfor på ‘manden’) 
• Gruppearbejdet med ‘ligesindede’ kan hjælpe budskabet på vej 
• Det giver en langt højere grad af involvering både i afdækning af problemer og i 

udvikling af løsninger/forbedringer 
• Vejen fra kortlægning til handling bliver meget kortere 
• Der bliver et større ejerskab til løsningerne 
• Processen bidrager positivt til samarbejdet og den sociale kapital 
• Der bliver ofte igangsat noget umiddelbart efter workshoppen (lavthængende 

frugter) 
• Det giver ‘blod på tanden’ til løsninger og tiltag, som kræver mere 
• Det giver lederne en mulighed for at høre, hvad medarbejderne er optaget af 
• Det giver energi og glæde at det positive også bliver italesat 
• Det giver en mulighed for at tage fat i det, der opleves betydningsfuldt i fht. 

opgaveløsningen (giver mening for medarbejdere, som ikke oplever at ‘psykisk 
arbejdsmiljø’ er vedkommende) 
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OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

• Der kommer kun det op, som der er tillid og mod til at sige højt 
• Krænkende adfærd egner sig ikke til at tage op i et dialogforum (det skal 

afdækkes og håndteres særskilt) 
• Hvis der er et højt konfliktniveau eller lav grad af tillid, må det overvejes om 

metoden er egnet, og hvis den vælges skal der nok professionel processtøtte til 
• Jo mere konkrete, løsningsforslag gøres, jo nemmere er de at handle på 
• Det er værd at overveje, om andre end AMGr skal indgå i opfølgningsgruppen 
• Det er vigtigt at opfølgningsmødet holdes relativt hurtigt (2-3 uger efter) 
• Opfølgningsmødet skal være velforberedt 
 Refleksioner, eftertanker og evt. handlinger siden workshop  
 Udgangspunkt i billeddokumentation  
 Konkretisering af forslag og aftaler om, hvad der videre skal ske 
 Afklaring af, om behov for opfølgning på andre input fra workshop 
 Aftale hvem der gør hvad hvornår og hvordan og hvornår der følges op 

• Der skal følges hurtigt op og meldes tilbage efter opfølgningsmødet 
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Hvad har I af 
tanker, spørgsmål 
eller kommentarer 

til denne APV-
dialog-metode? 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11

