
 

 

Hvordan husker 
I arbejdsmiljøet, 

når I tager 
teknologi i brug?

Dialogkort om samspillet mellem 
ny teknologi og arbejdsmiljø



AMG vurderer risici og  
deler viden. 

Sådan bruger I dialogkortene:
• I grupper på mellem 4 og 8 deltagere vender I på skift et kort. 
• Aftal på forhånd, hvor lang tid I vil bruge på hvert enkelt 

spørgsmål – og i alt.
• Tag stilling til det nedenstående spørgsmål, og byd ind med 

svar og refleksioner.
• Brug gerne personlige erfaringer, udfordringer og løsninger fra 

arbejdspladsen.
• Sørg for at alle kommer til orde.

Er der på jeres arbejdsplads faste procedurer 
for håndtering af arbejdsmiljø, når I indfører ny 
teknologi? Hvordan gør I? 



 

 

Hvordan husker 
I arbejdsmiljøet, 

når I tager 
teknologi i brug?

Dialogkort om samspillet mellem 
ny teknologi og arbejdsmiljø



AMG holder øje med,  
at oplæring finder sted.

Sådan bruger I dialogkortene:
• I grupper på mellem 4 og 8 deltagere vender I på skift et kort. 
• Aftal på forhånd, hvor lang tid I vil bruge på hvert enkelt 

spørgsmål – og i alt.
• Tag stilling til det nedenstående spørgsmål, og byd ind med 

svar og refleksioner.
• Brug gerne personlige erfaringer, udfordringer og løsninger fra 

arbejdspladsen.
• Sørg for at alle kommer til orde.

Hvordan bruger I træning og uddannelse, 
når I indfører ny teknologi? 



 

 

Hvordan husker 
I arbejdsmiljøet, 

når I tager 
teknologi i brug?

Dialogkort om samspillet mellem 
ny teknologi og arbejdsmiljø



AMG indsamler og  
dokumenterer erfaringer.

Sådan bruger I dialogkortene:
• I grupper på mellem 4 og 8 deltagere vender I på skift et kort. 
• Aftal på forhånd, hvor lang tid I vil bruge på hvert enkelt 

spørgsmål – og i alt.
• Tag stilling til det nedenstående spørgsmål, og byd ind med 

svar og refleksioner.
• Brug gerne personlige erfaringer, udfordringer og løsninger fra 

arbejdspladsen.
• Sørg for at alle kommer til orde.

Hvordan evaluerer I løbende, hvorledes teknologien 
påvirker arbejdsmiljøet? 



 

 

Hvordan husker 
I arbejdsmiljøet, 

når I tager 
teknologi i brug?

Dialogkort om samspillet mellem 
ny teknologi og arbejdsmiljø



AMG observerer og taler  
med kollegerne.

Sådan bruger I dialogkortene:
• I grupper på mellem 4 og 8 deltagere vender I på skift et kort. 
• Aftal på forhånd, hvor lang tid I vil bruge på hvert enkelt 

spørgsmål – og i alt.
• Tag stilling til det nedenstående spørgsmål, og byd ind med 

svar og refleksioner.
• Brug gerne personlige erfaringer, udfordringer og løsninger fra 

arbejdspladsen.
• Sørg for at alle kommer til orde.

Hvordan inddrager I kollegerne/medarbejderne 
(samt MED-repræsentant, leder, AMR eller anden 
ressourceperson) før – og i forbindelse med – 
indføring af ny teknologi? 



 

 

Hvordan husker 
I arbejdsmiljøet, 

når I tager 
teknologi i brug?

Dialogkort om samspillet mellem 
ny teknologi og arbejdsmiljø



AMG indsamler og  
dokumenterer erfaringer.

Sådan bruger I dialogkortene:
• I grupper på mellem 4 og 8 deltagere vender I på skift et kort. 
• Aftal på forhånd, hvor lang tid I vil bruge på hvert enkelt 

spørgsmål – og i alt.
• Tag stilling til det nedenstående spørgsmål, og byd ind med 

svar og refleksioner.
• Brug gerne personlige erfaringer, udfordringer og løsninger fra 

arbejdspladsen.
• Sørg for at alle kommer til orde.

Hvordan sikrer I, at der sker der en viden- og 
erfaringsdeling om arbejdsmiljøpåvirkningerne, 
når ny teknologi har været i drift i en tid? 



 

 

Hvordan husker 
I arbejdsmiljøet, 

når I tager 
teknologi i brug?

Dialogkort om samspillet mellem 
ny teknologi og arbejdsmiljø



AMG holder øje med,  
at oplæring finder sted.

Sådan bruger I dialogkortene:
• I grupper på mellem 4 og 8 deltagere vender I på skift et kort. 
• Aftal på forhånd, hvor lang tid I vil bruge på hvert enkelt 

spørgsmål – og i alt.
• Tag stilling til det nedenstående spørgsmål, og byd ind med 

svar og refleksioner.
• Brug gerne personlige erfaringer, udfordringer og løsninger fra 

arbejdspladsen.
• Sørg for at alle kommer til orde.

Hvordan påvirker ny teknologi arbejdsfunktioner 
og faglighed?



 

 

Hvordan husker 
I arbejdsmiljøet, 

når I tager 
teknologi i brug?

Dialogkort om samspillet mellem 
ny teknologi og arbejdsmiljø



AMG vurderer risici og  
deler viden. 

Sådan bruger I dialogkortene:
• I grupper på mellem 4 og 8 deltagere vender I på skift et kort. 
• Aftal på forhånd, hvor lang tid I vil bruge på hvert enkelt 

spørgsmål – og i alt.
• Tag stilling til det nedenstående spørgsmål, og byd ind med 

svar og refleksioner.
• Brug gerne personlige erfaringer, udfordringer og løsninger fra 

arbejdspladsen.
• Sørg for at alle kommer til orde.

Hvordan arbejder I med APV og risikovurdering, 
når I indfører ny teknologi? 



 

 

Hvordan husker 
I arbejdsmiljøet, 

når I tager 
teknologi i brug?

Dialogkort om samspillet mellem 
ny teknologi og arbejdsmiljø



AMG forbereder  
arbejdspladsen. 

Sådan bruger I dialogkortene:
• I grupper på mellem 4 og 8 deltagere vender I på skift et kort. 
• Aftal på forhånd, hvor lang tid I vil bruge på hvert enkelt 

spørgsmål – og i alt.
• Tag stilling til det nedenstående spørgsmål, og byd ind med 

svar og refleksioner.
• Brug gerne personlige erfaringer, udfordringer og løsninger fra 

arbejdspladsen.
• Sørg for at alle kommer til orde.

Hvordan oplever I, at ny teknologi påvirker 
arbejdets organisering? 



 

 

Hvordan husker 
I arbejdsmiljøet, 

når I tager 
teknologi i brug?

Dialogkort om samspillet mellem 
ny teknologi og arbejdsmiljø



AMG indsamler og  
dokumenterer erfaringer.

Sådan bruger I dialogkortene:
• I grupper på mellem 4 og 8 deltagere vender I på skift et kort. 
• Aftal på forhånd, hvor lang tid I vil bruge på hvert enkelt 

spørgsmål – og i alt.
• Tag stilling til det nedenstående spørgsmål, og byd ind med 

svar og refleksioner.
• Brug gerne personlige erfaringer, udfordringer og løsninger fra 

arbejdspladsen.
• Sørg for at alle kommer til orde.

Hvordan oplever I, at ny teknologi kan ændre 
på sandsynligheden for nedslidning og 
tilskadekomst (både positivt og negativt)?



 

 

Hvordan husker 
I arbejdsmiljøet, 

når I tager 
teknologi i brug?

Dialogkort om samspillet mellem 
ny teknologi og arbejdsmiljø



AMG holder øje med,  
at oplæring finder sted.

Sådan bruger I dialogkortene:
• I grupper på mellem 4 og 8 deltagere vender I på skift et kort. 
• Aftal på forhånd, hvor lang tid I vil bruge på hvert enkelt 

spørgsmål – og i alt.
• Tag stilling til det nedenstående spørgsmål, og byd ind med 

svar og refleksioner.
• Brug gerne personlige erfaringer, udfordringer og løsninger fra 

arbejdspladsen.
• Sørg for at alle kommer til orde.

Hvilke konkrete eksempler har I på, at ny 
teknologi har fået utilsigtede og overraskende 
arbejdsmiljøkonsekvenser? 



 

 

Hvordan husker 
I arbejdsmiljøet, 

når I tager 
teknologi i brug?

Dialogkort om samspillet mellem 
ny teknologi og arbejdsmiljø



AMG observerer og taler  
med kollegerne.

Sådan bruger I dialogkortene:
• I grupper på mellem 4 og 8 deltagere vender I på skift et kort. 
• Aftal på forhånd, hvor lang tid I vil bruge på hvert enkelt 

spørgsmål – og i alt.
• Tag stilling til det nedenstående spørgsmål, og byd ind med 

svar og refleksioner.
• Brug gerne personlige erfaringer, udfordringer og løsninger fra 

arbejdspladsen.
• Sørg for at alle kommer til orde.

Hvordan introducerer I nye kolleger til arbejds-
pladsens teknologi? Har I procedurer for det? 



 

 

Hvordan husker 
I arbejdsmiljøet, 

når I tager 
teknologi i brug?

Dialogkort om samspillet mellem 
ny teknologi og arbejdsmiljø



AMG observerer og taler  
med kollegerne.

Sådan bruger I dialogkortene:
• I grupper på mellem 4 og 8 deltagere vender I på skift et kort. 
• Aftal på forhånd, hvor lang tid I vil bruge på hvert enkelt 

spørgsmål – og i alt.
• Tag stilling til det nedenstående spørgsmål, og byd ind med 

svar og refleksioner.
• Brug gerne personlige erfaringer, udfordringer og løsninger fra 

arbejdspladsen.
• Sørg for at alle kommer til orde.

Hvilken rolle spiller jeres MED og arbejdsmiljø-
grupperne ift. indføring af ny teknologi?



 

 

Hvordan husker 
I arbejdsmiljøet, 

når I tager 
teknologi i brug?

Dialogkort om samspillet mellem 
ny teknologi og arbejdsmiljø



AMG holder øje med,  
at oplæring finder sted.

Sådan bruger I dialogkortene:
• I grupper på mellem 4 og 8 deltagere vender I på skift et kort. 
• Aftal på forhånd, hvor lang tid I vil bruge på hvert enkelt 

spørgsmål – og i alt.
• Tag stilling til det nedenstående spørgsmål, og byd ind med 

svar og refleksioner.
• Brug gerne personlige erfaringer, udfordringer og løsninger fra 

arbejdspladsen.
• Sørg for at alle kommer til orde.

Hvordan har I mulighed for at gennemføre praktiske 
øvelser – inden ny teknologi implementeres? 



 

 

Hvordan husker 
I arbejdsmiljøet, 

når I tager 
teknologi i brug?

Dialogkort om samspillet mellem 
ny teknologi og arbejdsmiljø



AMG vurderer risici og  
deler viden. 

Sådan bruger I dialogkortene:
• I grupper på mellem 4 og 8 deltagere vender I på skift et kort. 
• Aftal på forhånd, hvor lang tid I vil bruge på hvert enkelt 

spørgsmål – og i alt.
• Tag stilling til det nedenstående spørgsmål, og byd ind med 

svar og refleksioner.
• Brug gerne personlige erfaringer, udfordringer og løsninger fra 

arbejdspladsen.
• Sørg for at alle kommer til orde.

Hvordan arbejder I med faste arbejdsmiljø-procedurer 
(fx tjeklister), når I indfører ny teknologi?



 

 

Hvordan husker 
I arbejdsmiljøet, 

når I tager 
teknologi i brug?

Dialogkort om samspillet mellem 
ny teknologi og arbejdsmiljø



AMG observerer og taler  
med kollegerne.

Sådan bruger I dialogkortene:
• I grupper på mellem 4 og 8 deltagere vender I på skift et kort. 
• Aftal på forhånd, hvor lang tid I vil bruge på hvert enkelt 

spørgsmål – og i alt.
• Tag stilling til det nedenstående spørgsmål, og byd ind med 

svar og refleksioner.
• Brug gerne personlige erfaringer, udfordringer og løsninger fra 

arbejdspladsen.
• Sørg for at alle kommer til orde.

Hvordan deler I viden, udfordringer og ideer 
mellem kolleger, arbejdsmiljøorganisationen og 
MED/SU, når I overvejer at indføre ny teknologi?



 

 

Hvordan husker 
I arbejdsmiljøet, 

når I tager 
teknologi i brug?

Dialogkort om samspillet mellem 
ny teknologi og arbejdsmiljø



AMG kommer med forslag  
til MED/SU og ledelse. 

Sådan bruger I dialogkortene:
• I grupper på mellem 4 og 8 deltagere vender I på skift et kort. 
• Aftal på forhånd, hvor lang tid I vil bruge på hvert enkelt 

spørgsmål – og i alt.
• Tag stilling til det nedenstående spørgsmål, og byd ind med 

svar og refleksioner.
• Brug gerne personlige erfaringer, udfordringer og løsninger fra 

arbejdspladsen.
• Sørg for at alle kommer til orde.

Hvilken rolle spiller ledelsen ift. indførelse af 
ny teknologi?



 

 

Hvordan husker 
I arbejdsmiljøet, 

når I tager 
teknologi i brug?

Dialogkort om samspillet mellem 
ny teknologi og arbejdsmiljø



AMG holder øje med,  
at oplæring finder sted.

Sådan bruger I dialogkortene:
• I grupper på mellem 4 og 8 deltagere vender I på skift et kort. 
• Aftal på forhånd, hvor lang tid I vil bruge på hvert enkelt 

spørgsmål – og i alt.
• Tag stilling til det nedenstående spørgsmål, og byd ind med 

svar og refleksioner.
• Brug gerne personlige erfaringer, udfordringer og løsninger fra 

arbejdspladsen.
• Sørg for at alle kommer til orde.

Er der udpeget medarbejdere med særligt ansvar 
for at introducere og træne kolleger i brugen af ny 
teknologi? Hvordan bliver de udpeget/valgt?



 

 

Hvordan husker 
I arbejdsmiljøet, 

når I tager 
teknologi i brug?

Dialogkort om samspillet mellem 
ny teknologi og arbejdsmiljø



AMG kommer med forslag  
til MED/SU og ledelse. 

Sådan bruger I dialogkortene:
• I grupper på mellem 4 og 8 deltagere vender I på skift et kort. 
• Aftal på forhånd, hvor lang tid I vil bruge på hvert enkelt 

spørgsmål – og i alt.
• Tag stilling til det nedenstående spørgsmål, og byd ind med 

svar og refleksioner.
• Brug gerne personlige erfaringer, udfordringer og løsninger fra 

arbejdspladsen.
• Sørg for at alle kommer til orde.

Hvordan har arbejdet ændret karakter – efter 
ibrugtagningen af en konkret teknologi?



 

 

Hvordan husker 
I arbejdsmiljøet, 

når I tager 
teknologi i brug?

Dialogkort om samspillet mellem 
ny teknologi og arbejdsmiljø



AMG indsamler og  
dokumenterer erfaringer.

Sådan bruger I dialogkortene:
• I grupper på mellem 4 og 8 deltagere vender I på skift et kort. 
• Aftal på forhånd, hvor lang tid I vil bruge på hvert enkelt 

spørgsmål – og i alt.
• Tag stilling til det nedenstående spørgsmål, og byd ind med 

svar og refleksioner.
• Brug gerne personlige erfaringer, udfordringer og løsninger fra 

arbejdspladsen.
• Sørg for at alle kommer til orde.

Hvordan har en konkret teknologi påvirket det 
fysiske og/eller det psykiske arbejdsmiljø?



 

 

Hvordan husker 
I arbejdsmiljøet, 

når I tager 
teknologi i brug?

Dialogkort om samspillet mellem 
ny teknologi og arbejdsmiljø



AMG indsamler og  
dokumenterer erfaringer.

Sådan bruger I dialogkortene:
• I grupper på mellem 4 og 8 deltagere vender I på skift et kort. 
• Aftal på forhånd, hvor lang tid I vil bruge på hvert enkelt 

spørgsmål – og i alt.
• Tag stilling til det nedenstående spørgsmål, og byd ind med 

svar og refleksioner.
• Brug gerne personlige erfaringer, udfordringer og løsninger fra 

arbejdspladsen.
• Sørg for at alle kommer til orde.

Hvordan arbejder I med dokumentation, når 
I har indført ny teknologi? Hvordan dokumenteres 
medarbejdernes erfaringer?


