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INDSATSOMRÅDE: 
- Videndeling og styrket samarbejde 

MÅL: 
- Styrke løsning af arbejdsopgaver i teams og undgå faglig isolation 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

1 Større arbejdsopgaver på sekretariatet bør løses i teams, således der sikres 
sparring og fremdrift. Flere opgaver (bl.a. kommunikationsopgaver) er på 
det seneste blevet løst på den måde og det har fungeret godt. 

Morten Laugesen Løbende Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

2 Fælles halvårlige arbejdsseminarer, hvor der er tid til at diskutere de store 
linjer. Kræver grundig forberedelse af alle – ellers er de tidsspilde. 

Morten Laugesen og 
medarbejderne ved SDC 

løbende Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

3 Vigtigt at der fortsat sikres videndeling i det daglige arbejde – via e-mails, 
dialog på kontoret, etc. Også med kollegerne i Beijing, så vi ikke ender med 
et rent satellitkontor  

Alle løbende Vælg status 

    Vælg status 

 

INDSATSOMRÅDE: 
Forbedring af fysisk arbejdsmiljø 

MÅL: 
- Sikre tidssvarende arbejdspladser til et øget antal medarbejdere, mindske støjniveauet 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

1 Indvending renovering af bygning 1190 – ny belysning, opsætning af 
støjdæmpende loftbeklædning, lysisolering af skillevægge, etc. 

Morten Laugesen, (Gustaf 
Lohm) 

Sept. 
2016 

Tiltag 
påbegyndt 
men 
væsentlige 
udeståender 
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    Vælg status 

    Vælg status 

    Vælg status 

 

INDSATSOMRÅDE: 
- Ledelsesinvolvering og opgaveprioritering 

MÅL: 
- Mere ledelsesinvolvering ift. prioritering af arbejdsopgaver, feedback, etc. for den enkelte medarbejder 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

1 Det er vigtigt, at der afsættes tid til definere arbejdsopgaver for de enkelte 
medarbejder, herunder klare mål og realistiske tidsfrister. 

Morten Laugesen løbende Vælg status 

    Vælg status 

    Vælg status 

    Vælg status 

 
 

Forklaringer: 
Tiltag: 
For hvert indsatsområde og mål aftales konkrete tiltag. For at opnå den største effekt og sikre en forbedring af arbejdsmiljøet er det en 
fordel at udfylde et tiltag for hvert af organisationens niveauer (gruppe, afdeling, institut, AU). I sikrer dermed også at få beskrevet tiltag, 
som det pågældende niveau reelt kan gøre noget ved, og at alle niveauer trækker i samme retning. 
 
 
Ansvarlig for tiltag: 
Personen i enheden med ansvar for at tiltaget iværksættes. Den ansvarlige person kan have en eller flere ’hjælpere’. Dette kan være en 
person eller afdeling uden for enheden, hvis hjælp vurderes nødvendig for at iværksætte tiltaget. Hjælperens navn påføres først, hvis og 
når denne har accepteret opgaven. 
 
Frist: 
Den ønskede tidsfrist for iværksættelse af tiltag. 
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Status: 
Status opdateres løbende i handleplanen.  

- Tiltag identificeret (rød) 
- Tiltag beskrevet og påtænkt igangsat (orange) 
- Tiltag påbegyndt men væsentlige udeståender (gul) 
- Tiltag næsten gennemført (lysegrøn) 
- Tiltag gennemført (grøn) 


