
- når målinger skal omsættes til trivsel og produktivitet...
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Vi oplever, at omfanget af evalueringer og kortlæg-
ninger i virksomheder og institutioner vokser. 

I samme takt øges også kravet til produktivitet, 
kreativitet og trivsel. Det er alt sammen krav, der 
i en travl hverdag kan føles belastende – ikke kun 
for ledelsen, men for hele organisationen.

Et af de lovpligtige krav omhandler den psykiske 
APV – en kortlægning af trivsel og det psykiske 
arbejdsmiljø hvert tredje år. 

Det bliver ofte til ukoordinerede ad hoc-indsatser, 
der i bedste fald tilfredsstiller Arbejdstilsynet, 
men ikke skaber reel forandring. 

At trivsel og produktivitet er hinandens forud- 
sætninger er efterhånden dokumenteret, men 
hvordan arbejder man med det i praksis? 

Vi tror på den strukturerede indsats, der sammen-
kobler resultatet af analyser og elektroniske sys-
temer med engagerende, målrettede indsatser og 
kompetenceløft. 

APVIP® - ThE MIssIng LInk…

Det er mennesker og ikke 
systemer, der gør forskellen. Indsatsen 

skal derfor løftes til en VIP-indsats, 
hvor Personer og Processer 

er det VIgtigste omdrejningspunkt.

hos Tindborg sparring brænder vi for at skabe 
OVERSKUD OG OVERBLIK og har i de  
seneste otte år opnået et rigtig godt kendskab til  
uddannelses- og forskningssektoren, hvor vi har 
arbejdet med ledersparring, målsætning, selvorga- 
nisering, stresshåndtering og konflikthåndtering. 

Ved at samle alle vores erfaringer 
med vores målsættende og praksisnære 

tilgang, har vi udviklet et koncept, 
– ”the missing link”, hvor fremdrift, 

produktivitet og trivsel går 
hånd i hånd – vi kalder det APVIP®. 

Læs mere om APVIP® i denne brochure, 
eller kontakt os for et uforpligtende møde.
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spar tid og ressourcer med APVIP®, der gør arbejdet med trivsel 
og psykisk APV enkelt, effektivt og målbart..

KoncePtet er eneståenDe, forDI Det:

•	 sammenkobler kortlægning, handling og effekt
•	 omfatter rådgivning, sparring, processer og værktøjer
•	 er målrettet undervisnings- og forskningsinstitutioner 
•	 er praktisk og konkret
•	 sikrer nytteværdi af APV-indsatsen
•	 sikrer dokumentation og fremdrift
•	 bygger på mange års erfaring med arbejdsmiljø og trivsel.

Med APVIP® understøtter vi ledelse og sU i at bruge APV og andre målinger  på en 
effektiv og konstruktiv måde. Det giver frihed og fremmer det produktive forskningsmiljø.

APVIP®
frigører tid og ressourcer

GODT ARBEJDSMILJØ = 
ØGET PRODUKTIVITET

”Der er tale om kæmpegevinster, 
som jeg slet ikke tør sætte tal på. 

Specielt de virksomheder, der ligger langt under 
gennemsnittet, har enorme potentielle 

effekter af  at øge produktiviteten 
og dermed bundlinjen.”

Tage Søndergaard Kristensen
Afg.  professor og forsker ved arbejdsmiljøinstituttet

Sund fornuft sat i system”



Vi tager din APV et skridt videre!”
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Vi sikrer at ting rent faktisk sker- og holder hånden under processen, så der  
skabes overblik og sikres fremdrift i arbejdet med trivselsmålinger og det psykiske  
arbejdsmiljø.

eLementerne I APVIP® KAn VæLges enkeltvis eLLer som en samlet 
pakke, – et årsAbonnement, Der omfAtter:

•	 Gennemgang af rapporter og undersøgelser
•	 Rådgivning og sparring til ledelse og SU
•	 Konkretisering af mål og indsatser
•	 Fire årlige møder med leder/SU
•	 Transparent effektmåling
•	 Årshjul
•	 Værktøjskasse
•	 Hotline

konceptet er meget fleksibelt og kan skræddersyes præcis efter behov.

APVIP®
sikrer overblik og fremdrift

Sund fornuft sat i system”

Vi løfter APV’en fra en ad hoc-opgave til 
en målrettet, strategisk indsats.”
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APVIP® indeholder et online survey-system, der giver dig resultatet af under- 
søgelser og målinger – lynhurtigt, smart og overskueligt – direkte på din computer, 
tablet eller smartphone!

Og har du andre spørgsmål, du ønsker svar på, så udvikler vi 
spørgerammen ud fra dine behov, hvorefter du har svaret
inden for 24 timer. 

Det Kunne eKsemPeLVIs Være:

•	 Hvad er effekten af et bestemt kursus? 
•	 Hvad har en given indsats bidraget med? 
•	 Hvordan får vi bedre struktur på MUS?

APVIP®
- når du vil have fingeren på pulsen

”Få et hurtigt 
effektoverblik på 
din pc, tablet eller 

smartphone”

Den tid, der investeres i trivsel 
og et godt arbejdsmiljø, 

kommer 2,2 gange tilbage”
International social security association
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Målrettede trivselsfremmende indsatser sikrer, 
at det gode arbejdsmiljø får strategisk fokus!”

uforPLIgtenDe 
mØDe

AftALe/
stArt

gennemgAng
rAPPorter

mØDe LeDeLse
su/Amo

måL -  InDsAtser
årshjuL

sPArrIng
LeDeLse/su/Amo

sPArrIng
LeDeLse/su/Amo

nymåLIng/
effeKtmåLIng hotline

Coaching
Ledertræning

stresshåndtering
konflikthåndtering

Vi holder hånden under processen og sikrer struktur 
og målrettet handling! 
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Læs mere om os, vores produkter og vores helt nye koncept APVIP® på

www.tindborg-sparring.dk

Et godt arbejdsmiljø har altid været en ledelsesmæssig udfordring, men APVIP® gør indsatsen systematisk 
og fokuseret, så der spares både tid og ressourcer. 

APVIP® er en god investering, og resultatet kan aflæses på produktivitetskontoen. Ring og aftal et uforpligtende møde 
for at høre mere om, hvorvidt vi og vores APVIP® vil kunne gøre livet lettere for jer!

98 58 50 05


