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• Det psykosociale arbejdsmiljø på arbejdspladserne har betydning for 

arbejdstageres trivsel i arbejdet

• Mange arbejdspladser bruger spørgeskemabaseret kortlægning som en del af 

deres lokale arbejdsmiljøindsats

• Mange arbejdspladser oplever vanskeligheder med at omsætte resultaterne fra 

spørgeskemaundersøgelser til forbedringer af det psykosociale arbejdsmiljø

• NFA har udviklet et nyt spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø

• NFA er i gang med at udvikle et procesværktøj, der kan understøtte 

arbejdspladsernes opfølgning på en spørgeskemabaseret kortlægning af det 

psykosociale arbejdsmiljø
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Procesværktøj om psykosocialt arbejdsmiljø
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Om Arbejdspladsskemaet

• Belyser syv overordnede områder af psykisk arbejdsmiljø og trivsel

• Indeholder 87 spørgsmål, der dækker 30 emner inden for psykisk arbejdsmiljø og trivsel



Overordnede tematikker i DPQ-Arbejdspladsskema

• Arbejdets organisering

• Krav

• Samarbejde

• Ledelse

• Negativ adfærd

• Forandringer

• Trivsel
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• Vi har udsendt spørgeskemaet til 12.307 personer, der er stratificeret i 19 

branchegrupper

• Resultaterne bliver offentliggjort på NFA’s hjemmeside
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Indsamling af nationale referencedata

Landbrug, skovbrug og fiskeri

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

Bygge og anlæg

Handel - med direkte kundekontakt

Handel - uden direkte kundekontakt

Transport

Hoteller og restauranter

Information og kommunikation

Finansiering og forsikring

Videnservice

Rengøring og anden operationel service

Offentlig administration

Forsvar, politi og retsvæsen

Undervisning: Grundskole

Undervisning: Ungdomsuddannelse, videregående uddannelse

Sundhedsvæsen

Sociale institutioner: Plejehjem mv.

Sociale institutioner: Daginstitutioner, dagcentre mv.

Kultur og fritid



Udbredelse af Arbejdspladsskemaet

• Arbejdspladsskemaet stilles til rådighed for virksomheder, der gerne vil anvende det

• https://nfa.dk/da/Vaerktoejer/Sporgeskemaer/Dansk-psykosocialt-sporgeskema/DPQ-Arbejdspladsskema



Men…

• …det er vel ikke nok med et godt spørgeskema og en fin kortlægning…?

• En god proces kræver jo også, at man får omsat resultaterne fra kortlægningen til konkrete 

handlinger



Tal med din sidekammerat

• Hvilke erfaringer har I med at bruge spørgeskemabaseret kortlægning til at forbedre det 

psykiske arbejdsmiljø, og hvor ser I udfordringerne i sådan en indsats?
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Elementer i DPQ procesværktøj

https://www.youtube.com/watch?v=ZLPbgxnAR_0&feature=youtu.be
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Planlæg processen fra start til slut
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Tilbagemeldingsrapport

Muligheder for at løse arbejdsopgaverne

Den måde, arbejdet er organiseret på, og de redskaber, medarbejderne har til 

rådighed, har både betydning for, om medarbejderne føler, at de kan lykkes med 

deres arbejde, og om de kan udføre arbejdet i en kvalitet, de kan være tilfredse 

med. 

Medarbejdere vil som regel have bedre trivsel og arbejdsglæde, 

hvis de oplever, at de har gode muligheder for at løse deres 

arbejdsopgaver på en tilfredsstillende måde. 



• Vis punkter fra skema

• Måske noget militær-slagplan
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Lav konkrete handleplaner 

Indsatsområde

Beskrivelse af handleplanen

Ansvarlige/Tovholdere

Tidsplan/deadlines

Hvordan og hvornår følger vi op på 

handleplanen?

Hvordan forankrer vi handleplanen i 

arbejdsgangene?

Hvordan arbejder vi videre med det 

psykiske arbejdsmiljø?



• Aftaler om opfølgning 

• Visualisering 

• Brug eksisterende systemer 

• ”Det er svært at holde skruen i vandet når bølgerne går højt”
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Selv den bedste handleplan implementerer ikke sig selv
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Evaluer på hver handleplan 

og uddrag læring af hele processen
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Evaluer på hver handleplan 

og uddrag læring af hele processen
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• Vi tester online-indsatspakken i en række virksomheder

• Vi vil udbrede online-indsatspakken til alle relevante virksomheder
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Test og udbredelse af online-indsatspakken



• NFA har udviklet et nyt spørgeskema til at måle psykisk arbejdsmiljø

• NFA udvikler procesværktøj og onlinespørgeskema

• Procesværktøjet klæder arbejdspladserne på til at arbejde med psykisk 

arbejdsmiljø og derved forebygge stress og mistrivsel

• Online-indsatspakken sætter mindre og mellemstore virksomheder i 

stand til at gennemføre og handle på en kortlægning af det psykiske 

arbejdsmiljø
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Afslutning



Tak for opmærksomheden!

Send os en email, hvis I vil 
opdateres om DPQ 

JSS@NFA.DK
TCL@NFA.DK


