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Metode 6: 
Prioriter jeres indsatser i fællesskab

Når I får nye input til arbejdsmiljøarbejdet, kan der være brug for, at I prioriterer 
jeres indsatser i APV-handleplanen på ny. I kan styrke ejerskabet ved at inddrage 
medarbejderne i idéudvikling og prioritering.  

Første skridt er, at I selv i arbejdsmiljøgruppen får 
overblik over de relevante problemstillinger og udar-
bejder et forslag til opdatering af  handleplanen. I kan 
tage udgangspunkt i modellen og give jeres eget bud 
på en prioritering af opgaverne. 

Den prioriterede handleplan kan I derefter forelægge 
for arbejdspladsen på et team- eller personalemøde 
som et konkret afsæt for en fælles diskussion. I kan 
gennemføre diskussionen i to faser:

• Idéudvikling: Hvilke problemstillinger ønsker vi at 
forbedre? Hvad kunne man med fordel gøre? Vær 
åben for nye problemstillinger, som I ikke selv på 
forhånd har identificeret i arbejdsmiljøgruppen. 
Idéudviklingen kan med fordel ske i mindre grupper.

• Kvalificering:  Bed deltagerne præsentere ideerne 
for hinanden og diskutere, hvordan de kan udvikles 
og prioriteres. De kan bruge modellen til at kvalifice-
re dem. 

• Prioritering: På baggrund af personalets input 
beslutter arbejdsmiljøgruppen, hvad I arbejder videre 
med først og på den lidt længere bane. Invitér gerne 
medarbejderne til selv at gå videre med de øvrige 
ideer.

 
En variant: Fokus på et enkelt tema
I kan bruge en variant af metoden til at diskutere et 
bestemt tema, som I selv i arbejdsmiljøgruppen finder 
væsentligt, og hvor I ønsker medarbejdernes input. 

Det kan være et tema fra jeres handleplan, men det 
kan også være udløst af noget helt aktuelt. I kan fx 
bruge en voldsepisode som anledning til diskutere 
den voldsforebyggende indsats og måske udvikle nye 
indsatser.

Effekt af indsatsen: Vurder jeres idéer ud fra, 
om de har stor eller lille effekt for hhv. mange 
eller få. Inddrag jeres aktionsradius: Hvad kan I 
selv gøre noget ved? Kan I påvirke forhold uden 
for jeres direkte indflydelse ved at inddrage 
andre i organisationen? 

Metoden er inspireret af SAM-projektet, hvor I 
finder en mere udfoldet version: Styrk arbejds-
miljøet med medarbejderne – se www nfa.dk/
sam
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