En APV skal gennemføres
hvert tredje år
Brug Workcyclus APV næste gang
Har du en eller flere ansatte, så
er du forpligtet til at gennemføre
en arbejdspladsvurdering (APV)
minimum hvert tredje år. Workcyclus
APV en enkel, billig og brugervenlig
løsning.
Enkelt og brugervenligt
Det er nemt for dig at udsende
spørgeskemaer og nemt for dine
kollegaer at udfylde dem. Du kan følge
med i svarene og se status på blandt
andet medarbejdernes tilfredshed.
Workcyclus APV er cloud-baseret og
kræver ingen installation. Du kan komme
på fra en hvilken som helst computer,

mobiltelefon eller tablet og kan dele
oplysninger med relevante personer.
Systemet gør det nemt og hurtigt for dig.
Alle svar er anonyme
I Workcyclus APV kan alle svar
anonymiseres. Det giver dig det mest
korrekte billede af arbejdsmiljøet og
trivslen i din virksomhed.
Handlingsplaner og løsningsforslag
Workcyclus APV indeholder
standardspørgeskemaer og tjeklister, der
kan suppleres med egne spørgsmål.
Resultaterne samles i overskuelige
tabeller og figurer, der fortæller om

status og evt. problemområder. Du får
også forslag til en handlingsplan og
status på opfølgning. Det kan laves på
afdelings- eller organisationsniveau efter
ønske.
Trivselsmåling
En APV er lovpligtig, men der er
mange fordele, som rækker ud over
det. Undersøgelser viser igen og
igen, at medarbejdere, der trives
højner produktiviteten, og det gavner
resultatet. Med Workcyclus APV får du
også værktøjer til at gennemføre en
trivselsmåling, som kan vise dig hvor evt.
problemer findes, så du ved hvor der skal
sættes ind.

Loven siger, at alle virksomheder skal:

1.

Gennemføre en APV hvert tredje
år og ved indførelse af nye
arbejdsprocesser

2.

Gennemføre en årlig
arbejdsmiljødrøftelse
mellem virksomhedens
arbejdsmiljørepræsentant (udpeget
af medarbejderne) og arbejdsleder
(udpeget af ledelsen)

Workcyclus APV er velegnet til både små og store virksomheder.
Find ud af, hvilken løsning der passer bedst til jeres behov:

Workcyclus Nem APV

Workcyclus Professionel APV

Spørgeskemaer

Spørgeskemaer

•

Standard APV-spørgeramme og Social Kapitalspørgeramme

•

Rapportering
•

•

Standard PDF-rapport

•

Handlingsplaner
•
•
•

Handlingsplan for virksomheden
E-mail-påmindelser for overskredne opgaver
Opfølgning og monitorering af aktiviteter

Rapportering

Arbejdsmiljødrøftelse
•
•
•

•

Standard-spørgeskemaer til fysisk og psykisk APV
på både dansk og engelsk – mulighed for flere
sprog.
Komplet mulighed for at redigere standard
spørgeskemaer.
Mulighed for egne spørgeskemaer og
checklister (til for eksempel lederundersøgelser,
tilfredshedsundersøgelser eller
trivselsundersøgelser)
Ubegrænset antal undersøgelser

Fuld dokumentation af den lovpligtige årlige
arbejdsmiljødrøftelse med standardformularer
Arbejdsmiljømøder
Hold styr på jeres løbende møder og registrer
fremdrift

•
•
•
•

Hurtig rapportering med nem rapportgenerator
Mulighed for at sammenligne APV resultater
mellem afdelinger
Mulighed for eksport til Excel
Mulighed for udvikling af egne APV-rapporter

Øvrigt

Handlingsplaner

•

•

Cloudbaseret – ingen installation

•
•

Vi gør det for dig

Handlingsplaner på alle organisationsniveauer og
del med andre afdelinger/grupper.
E-mail-påmindelser for overskredne opgaver
Opfølgning og monitorering af aktiviteter

Arbejdsmiljødrøftelse

Har I svært ved at finde tiden til den lovpligtige
APV?
Lad os gøre det for jer. Vores erfarne konsulenter
hjælper jer igennem hele processen.

•
•

Fuld dokumentation af den lovpligtige årlige
arbejdsmiljødrøftelse med standardformularer
Mulighed for formular til egen arbejdsmiljødrøftelse

Øvrigt
•
•
•
•

Cloudbaseret – ingen installation
Rådgivning i forhold til opnåelse af mål
Træning af nøglemedarbejdere
Integration med HR- og lønsystemer

Workcyclus APV kan integreres med jeres HR- og lønsystemer,
så f.eks. sygefraværsstatistik kan overføres.
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