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GODE RÅD

APV på AAU
Den gode handlingsplan



Den gode
handlingsplan

Beskrivelse af problemet eller indsatsområdet, der handles på
Beskrivelse af løsningen eller handlingen, som ønskes gennemført
Placeringen af ansvaret for gennemførelse af handlingen
Dato og frist eller tidsplan for handlingens gennemførelse
Beskrivelse af succeskriterier og aktiviteter til opfølgning på, om handlingen har virket som ønsket.

Hvad er en handlingsplan?

Jeres handlingsplan er en plan for de handlinger, som I vil gennemføre for at have fokus på nødvendige
arbejdsmiljøudfordringer.

En handlingsplan er altid skriftlig - den er et fysisk eller elektronisk dokument, som skal kunne fremvises på
forlangende. På AAU benytter vi en obligatorisk handlingsplansskabelon, som indeholder følgende:

Handlingsplanen er det dokument, som I skal bruge i kommunikationen med jeres kolleger og medarbejdere om
jeres APV-arbejde. Handlingsplanen er samtidig dokumentationen for, at I har lavet APV i jeres institut eller
enhed. Tilsammen er alle handlingsplaner AAU's dokumentation for at leve op til arbejdsmiljølovgivningens krav
om at lave en arbejdspladsvurdering.

Desuden skal I sende jeres handlingsplaner til Arbejdsmiljøsektionen senest 30.6.

Indledning

Når jeres APV-kortlægning er overstået, starter jeres handlingsplanarbejde. Det er her, I vurderer problemerne,
som kortlægningen har afdækket. I skal udvælge og prioritere løsninger, planlægge hvordan og hvornår
løsningerne skal gennemføres. Derefter skal I beslutte jer for, hvordan I vil følge op på, om løsningerne har ført til
de ønskede resultater.

Disse sider giver jer vejledning om, hvad en god handlingsplan er, hvordan I kan organisere arbejdet med
handlingsplaner, hvordan I fortæller jeres kolleger og medarbejdere om arbejdet, og hvilke krav der i øvrigt er til
handlingsplaner.

Disse gode råd skal læses i sammenhæng med 'Den gode kortlægning'.
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Hvem skal lave jeres handlingsplaner?

Ansvaret for at lave jeres handlingsplaner ligger hos den arbejdsmiljøansvarlige leder, typisk institutlederen eller
enhedschefen, i samarbejde med jeres arbejdsmiljøudvalg - eller jeres samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg i de
enheder, som har denne form for udvalg. Den arbejdsmiljøansvarlige leder er formand i udvalget (AMiU).

I kan udføre arbejdet med handleplaner i AMiU eller overlade arbejdet til en lille arbejdsgruppe afhængigt af, hvor
omfattende arbejdet med at bearbejde data fra kortlægningsarbejdet er.

Der skal laves oplæg til handlingsplaner, som I derefter drøfter og evt. tilretter på et møde i arbejdsmiljøudvalget
eller i de respektive teams, afhængig af, hvordan kortlægningen har fundet sted. Det er vigtigt, at AMiU er enig i
den endelige udformning af handlingsplanerne. Når handlingsplanerne er færdige, træffer arbejdsleder for
udvalget beslutning om at sætte dem i værk. Dette føres til mødereferat.
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6 skarpe om handlingsplaner

1. Start med de simple løsninger, der giver sig selv
- lav ikke planer for planers skyld

2. Find fælles løsninger på fælles problemer
- hold arbejdet overskueligt og antallet af planer nede

3. Lav en skarp prioritering
- undgå at gabe over for meget, sæt kvalitet før kvantitet

4. Få hjælp til vanskelige arbejdsmiljøudfordringer
- lav ikke på egen hånd tiltag, som kræver ekspertviden

5. Tænk over hvad jeres handlinger skal føre til - og følg op
- tro ikke at jeres handlinger automatisk har den ønskede effekt

6. Fortæl om jeres arbejde til jeres kolleger og medarbejdere
- i deres verden sker der ingenting, hvis de ikke hører andet

Først skal I beskrive og vurdere ...

Før I kan lave en handlingsplan skal I bearbejde de resultater eller indsigter, som kortlægningen har givet jer.
Bearbejdningen skal føre til, at I får beskrevet de indsatsområder, som der skal arbejdes videre med.

Vurdér, om I har stødt på problemstillinger, som uden videre kan afhjælpes uden at lave en handlingsplan. Er
der f.eks. en medarbejder, som sidder på en defekt kontorstol, er det normalt ikke nødvendigt at bruge tid på at
lave en handlingsplan for at få den skiftet. Undersøg desuden om nogle af udfordringerne minder så meget om
hinanden, at de kan beskrives som ét indsatsområde, der kan løses samlet.

Vurdér desuden om I har de nødvendige kompetencer til at løse alle udfordringer, eller om I har behov for
ekspertbistand udefra eller fra Arbejdsmiljøsektionen.

http://www.arbejdsmiljoe.aau.dk/arbejdspladsvurdering/


Formlen skal I ikke bruge til matematiske beregninger, men den beskriver de faktorer, som taler for at
opprioritere en løsning af en arbejdsmiljøudfordring. Da opprioritering af nogle problemer måske vil skulle ske på
bekostning af andre problemer, er det vigtigt, at I altid kan gøre rede for jeres prioriteringer. 

Alvorlighed
Løsningen af arbejdsmiljøudfordringer, som har betydelige negative konsekvenser for den enkelte - og som f.eks.
skaber en dårlig trivsel eller forårsager sygdom, skal I opprioritere. Det samme gælder områder, som endnu ikke
har fået negative konsekvenser, men hvor der en betydelig risiko for, at det sker. For nogle typer arbejde er det
lovkrav, at sådanne risici afdækkes gennem en risikovurdering. Det gælder f.eks. arbejde med farlige stoffer og
materialer.

Antal berørte
Kan I sætte ind over for et arbejdsmiljøproblem, som mange ansatte oplever, vil det alt andet lige være en bedre
investering end at sætte ind over for indsatser, som opleves af få. Løsninger, som hjælper de mange, skal derfor
opprioriteres.

Det spiller også en rolle, at når mange oplever det samme problem eller evt. samme type problem, er det med til
at give problemet legitimitet – ’der må være noget om det’. Som eksempel kan nævnes indeklimaproblemer, som
typisk opleves af mange, men ofte ikke kan konstateres objektivt, f.eks. ved målinger.

Muligheden for at gøre noget ved udfordringen
Hvis I har mulighed for at løse en arbejdsmiljøudfordring, skal I gøre det. Men der kan være situationer, hvor
løsningen er uden for rækkevidde for jer - eller hvor de løsninger, som I er i stand til at beskrive og gennemføre i
jeres handlingsplan, ikke vil føre til et tilfredsstillende resultat. Måske er jeres løsningsmuligheder begrænset af
jeres økonomiske formåen - eller måske skyldes problemet forhold, som jeres institut eller enhed ikke er herre
over.

Som eksempel kan nævnes medarbejderes følelse af jobusikkerhed, som følge af ansættelsesform eller
universitetets generelle økonomiske situation. Muligheden for at gøre noget ved et arbejdsmiljøproblem er en
væsentlig overvejelse i forhold til prioritering – og pointen er den simple, at I ikke ’skal bruge alt jeres krudt på’ at
søge løse problemer, som I alligevel ikke rigtigt kan løse.

Når I har lavet jeres prioritering, er I klar til at lave handlingsplaner.

D e n  g o d e  h a n d l i n g s p l a n

Prioritet = Alvorlighed x Antal berørte x Mulighed for at gøre noget ved problemet
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Dernæst skal I prioritere ...

I mange tilfælde er det urealistisk for jer at søge at løse alle indsatsområder på en gang. Det er derfor nødvendigt
for jer at prioritere jeres indsatser: Hvad skal løses først - og hvad må nødvendigvis vente?

Ofte vil det allerede af problembeskrivelsen være tydeligt, hvilke indsatsområder der er vigtige at få løst først.
Eksempelvis er det oplagt, at problemer, som har betydelige negative konsekvenser for de berørte, trænger sig på
i forhold til en løsning end andre.

Men er I i tvivl, kan I overveje følgende prioritetsformel:
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Et dokument, som alle skal kunne finde

§ 15a. [...] Arbejdspladsvurderingen skal forefindes i virksomheden og være tilgængelig for virksomhedens
ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med arbejdspladsvurderingen [...]

Sådan står der i Lov om Arbejdsmiljø. 

Jeres handlingsplaner er den centrale dokumentation for jeres APV-arbejde. Derfor skal handlingsplanerne være
tilgængelige for alle, f.eks. på et websted. Husk også, at Arbejdstilsynet ofte vil sikre sig, at I har lavet APV. Kan I
ikke fremvise jeres handlingsplan, er det det samme som, at den ikke er lavet.

Kan I ikke fremvise jeres
handlingsplan, er det det samme

som, at den ikke er lavet
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En god handlingsplan er realistisk og konkret

Handlingsplaner skal være 'spot on' - ellers risikerer I at spilde alles tid med ingenting.

Det er vigtigt, at I rent faktisk finder løsninger, som I kan føre ud i livet og som klart adresserer problemerne, som
I ønsker løst. Kan I ikke det, kommer I let til at skabe forventninger, som I ikke kan indfri. Så er det faktisk bedre at
melde ud, at I lader et problem ligge - også selv om det betyder, at nogle af jeres kolleger og medarbejdere må
leve med deres arbejdsmiljøudfordring en tid endnu.

Lad være med at bruge vage og uklare formuleringer i jeres handlingsplaner. Eksempelvis sætninger som 'der
skal mere fokus på emnet fremadrettet' - eller 'vi skal huske at hjælpe hinanden'. Beskriv i stedet præcist, hvad I
vil gøre.

Når det drejer sig om indsatser, som I ikke kan løse selv, så brug handlingsplanen til at beskrive, hvad I så gør.
For eksempel skal I indberette bygningsmæssige fejl og mangler til Campus Service f.eks. via AAU Building
Support. Beskriv det i handlingsplanen og afstem derefter med Campus Service, hvornår og hvordan jeres
problemer løses. Noget tilsvarende gælder, hvis I overlader håndteringen af problemstillingen til en ekstern
konsulent, som I beder lave et forløb eller varetage en proces på jeres vegne.

Husk at være realistiske i forhold til tids- og ressourceforbrug. Det gavner ingen, at I gaber over for meget, f.eks.
ved at lave så mange planer, at I ikke har tid eller råd til at bringe dem i mål. En handlingsplans succes hænger på
de faktisk opnåede forbedringer af arbejdsmiljøet - ikke på de gode hensigter.

http://www.arbejdsmiljoe.aau.dk/arbejdspladsvurdering/
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Opfølgning er et 'must'

Det er vigtigt at overveje, hvordan I vil sikre jer, at jeres handlinger har haft den ønskede effekt. Det vigtigste
staldtip er her:

Brug samme metode ved opfølgningen, som I brugte ved kortlægningen.

Hvis I f.eks. har fundet problemet ved at spørge jeres medarbejdere, så spørg dem igen, når løsningen er
gennemført: oplever I, at problemet nu er løst?

Har I derimod fundet problemet via måling, så følg op ved at lave en ny måling.

5

På vores møde i går
fandt vi løsninger på
alle jeres problemer.

Hvornår bliver der gjort
noget ved vores indeklima?

Al den snak uden
handling giver mig

dårlig trivsel!

I dag
lugtede det
igen grimt i

affalds-
rummet!

Den vigtige formidling

I dialogen i kortlægningen var I meget synlige over for jeres kolleger og medarbejdere. Derved er der typisk skabt
en forventning om, at I er lige så synlige i forhold til handlingsplanerne. 

Handlingsplanarbejdet tager tid - og da det typisk er en snæver personkreds, som er involveret i at lave planerne,
kan der nemt hos jeres kolleger og medarbejdere brede sig en fornemmelse af, at intet sker - især hvis de ikke
løbende modtager information om, hvad der faktisk sker. 

Derfor er det vigtigt at overveje, hvordan I løbende vil informere om fremdriften i handlingsplanarbejdet. Det kan
gøres godt på flere måder. Det er en god idé at gøre noget særligt ud af formidlingen, da det usædvanlige kan
være med til at fastholde jeres kollegers bevidsthed om APV-processen og dens betydning. God formidling er også
med til synliggøre jeres arbejdsmiljøorganisation.

Brug den formidlingsmetode, som passer bedst for jer. Betragt formidling som en del af handlingsplanarbejdet.


