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Arbejdspladsvurdering, forkortet APV, er et værktøj eller en metode til at arbejde systematisk og 

løsningsorienteret med arbejdsmiljøproblemer. 

Krav jf. den grønlandske arbejdsmiljølov: 

Alle virksomheder med ansatte, skal minimum hvert tredje år reviderer deres APV eller når der er ændringer 

på arbejdspladsen, som kan have indflydelse på arbejdsmiljøet. APV er delt op i fire faser. 

APV er en proces i fire trin: 
1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold. 
2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. 
3. Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. 
4. Retningslinjer for hvordan der skal følges op på handlingsplanen. 

Samt evaluering af den valgte løsning. 

 
APV tager sigte mod forebyggelse. Der er konkrete fysiske og psykiske faktorer der altid skal vurderes i en APV. 
APV er fagrettet. APV laves i samarbejde med ledelse og medarbejdere.  APV skal være tilgængelig for 
medarbejderne og for Arbejdstilsynet på forlangende.  
 
Arbejdsgiveren skal indhente bistand fra særligt sagkyndige, hvis virksomheden ikke selv har den fornødne 

indsigt til at udarbejde APV, jf. bekendtgørelse nr. 1168 af 8. oktober 2007. 

Hvad tilbyder upturn: 

Facilitering af APV processen: vi gennemgår kort lovkrav og inddrager relevante arbejdsmiljø faktorer, 

målrettet jeres virksomhed og jeres arbejdsplads forhold, fag og værdier.  

Den foretrukne APV metode hos upturn er dialogmetoden. Den holdes som en workshop hvor deltagere 

inddrages i dialogen. Metoden kan suppleres med et skema til det psykiske arbejdsmiljø. 

APV ved dialogmetoden: 
Et eller flere fælles møder hvor både medarbejdere og ledelse er til 
stede, det vil typisk tage to-fire timer, med introduktion af APV og 
metode. 
 
Målrettede arbejdsmiljøfaktorer for jeres fag bliver gennemgået og 
ansvar for arbejdsmiljø bliver gennemgået 
 
Kortlægningsdelen – med fokus på det der allerede virker og 
diskussion af de problematikker som medarbejdere og ledere 
vurderer er et arbejdsmiljøproblem 
 

 

upturn samarbejder med jer, om udarbejdelse af liste med de prioriterede problemer, samt evt. 

løsningsforslag som er fremkommet på workshop - til brug ved udarbejdelse af jeres handleplaner. 

upturn kan være behjælpelig med udarbejdelse af handleplaner i samarbejde med jer 

Dialogmetoden giver mulighed for, at få de positive aspekter af arbejdsmiljøet med. Metoden giver mulighed 

for en åben dialog og for refleksion. Dialogmetoden skaber forståelse for lovkrav, APV som proces, samt de 

udfordringer, både medarbejdere og ledere har i forbindelse med virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Nogle 

af de rejste problemer bliver løst med det samme, andre prioriteres i jeres handleplaner. Dialogmetoden 

skaber ligeledes en større forståelse for kollegers udfordringer og arbejdsdag og skaber derved et bedre 

samarbejde. 
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