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Manual til dem der har adgang til at skrive i IPL. 
Februar 2011 
 

Adgang 
Alle på virksomheden har adgang til at læse de indtastede data.  
Hvis du skal have adgang til at arbejde i IPL skal du henvende dig til forvaltnings 
MEDsekretærerne for at få en adgangskode. 
 
Hvis du skal skrive data ind i IPL, skal du altid være logget på med e-mail-adresse 
og adgangskode. 
 
Hvis du har glemt din adgangskode, kan du hente det via ”Glemt password”. 
Det kræver dog at du allerede er oprettet i systemet. 
Du bliver bedt om at indtaste din e-mail-adresse. Når du trykker på OK vil der 
blive sendt en e-mail til din e-mail-adresse med oplysninger om din 
adgangskode. 
 
 
 

Menu og værktøjslinie 
I værktøjslinien afgør man om man vil se kort i mappen ”Oversigt”, ”Arkiv”, ”Kladde” eller ”Papirkurv”. Man kan desuden 
vælge ”Områder”, ”Registreringsblanket”, ”Statistik” og ”Logbog”. 
Hvis man ikke har skriveret til et givent område i virksomheden, kan man kun se ”Oversigt”, ”Arkiv”, ”Statistik” og 
”Logbog”.  
 
 

 

Oversigt 

Papirkurv 

Registreringsblanket 

Arkiv 

Statistik 

Kladde 

Områder 

Her markeres det, hvor de 
data der vises, hører til i 
organisationen. 

Logbog 



 

Indskrivning af et 
nyt problem 
Når man står i en afdeling 
og i oversigt, kan man 
oprette nye problemer. Det 
kræver dog at man har 
skriveret til afdelingen. 
 
På det viste skærmbillede 
står man i afdelingen 
”Fabrik”. Det er markeret 
med en grøn pil. Er pilen 
rød betyder det at man 
ikke har skriveret det 
pågældende sted i 
organisationen. 
 
Er pilen grøn, vil der på 
siden være en knap, der 
hedder ”Opret nyt 
problem”. 
 
 
 
 
 
 
 

Husk at gemme 
Når man er ved at oprette eller rette 
et problem, skal man huske at 
gemme det inden siden forlades. Man 
er desuden kun tilsluttet serveren i en 
begrænset tidsperiode (60 minutter). 
Hver gang man gemmer eller henter 
en side får man tildelt en ny 
tidsperiode på 60 minutter. På siden 
står der, inden hvilket tidspunkt, man 
skal huske at gemme. Efter man har 
gemt, får man en ny tidsperiode på 60 
minutter. Man gemmer ved at trykke 
på OK. 

Skema nr. 
Hvis du lader skemanummeret stå 
tomt, tildeles der automatisk et 
fortløbende nummer når du gemmer. 
Det er muligt at rette i dette nummer. 
Hvis du f.eks. retter det første skema 
nummer til 1000, vil IPL tildeles det 
næste skema nummer 1001. Det 
samme skemanummer kan anvendes 
på flere skemaer.  
Skemaets nummer bliver automatisk 
overført til spillekortet for problemet. 



Placering 
Du kan vælge hvor skemaet skal placeres efter at du har gemt. Du kan lægge det 4 steder. 
Oversigt: Her kommer skemaet med i oversigter og statistik. 
Kladde: Her kan du lægge skemaet så kun dem med skriveret til afdelingen kan se skemaet. 
Arkiv: Alle med læseret kan gå i arkivet og se skemaet, men arkiverede skemaer kommer ikke med i 
statistikken. 
Papirkurv: Du kan lægge et problem i papirkurven, men du kan ikke selv tømme papirkurven. 

Titel på problemet 
Hvert problem bør have en kort, men forståelig titel. De personer, der arbejder i det område, hvor problemet er 
identificeret, skal gerne kunne genkende problemet ved hjælp af titlen.  
Når man giver problemet en titel, skal man huske på, at problemet også angives med en problemtype. Det er altså ikke 
nødvendigt at nævne problemtypen i titlen.  
Titlen bliver automatisk overført til spillekortet for problemet. 

Problemtype 
Hvert problem tildeles en problemtype alt efter 
problemets karakter.  
Ikonen for den valgte problemtype bliver 
automatisk overført til spillekortet for 
problemet. Trivselsproblematikker går under 
’psykisk arbejdsmiljø’. 
 

Problemfarve - Vigtighed 
For hvert problem markeres det ”hvor vigtigt det er at løse problemet”. Man anvender en skala 
fra 5 til 1, hvor 5 er meget vigtigt og 1 en mindre vigtigt. Man har også mulighed for at marker 
problemet med ”Ukendt vigtighed”.  
 

Løsningsomkostning 
Under identificeringen af problemet giver du et bud på hvor store løsningsomkostninger, der 
er forbundet med løsningen af problemet. Den valgte løsningsomkostning bliver automatisk 
overført til firkanten økonomi i spillekortet for problemet. 
Du kan senere lave en mere nøjagtig analyse af problemomkostningerne. Resultatet fra 
denne analyse kan indtastes nederst på skemaet under ”Noter om økonomi”. 

Styring af problemløsningen 
Under problemløsningen anvendes en række 
styringsdatoer. Der er to typer af styringsdatoer: planlagt 
dato og udført dato. 
Det registreres desuden hele tiden, hvem der har 
deltaget i identifikationen, hvem der har deltaget i 
beslutningen om, at problemet skal løses, og hvem der 
er ansvarlig for hhv. løsning og løsningskontrol. 
I nedenstående skema er de enkelte felter beskrevet. 
 
 Plan dato Udført dato Deltagelse / beslutning / ansvar 
Identificering    Den dato et problem identificeres. De personer der deltog ved identifikationen.  
Prioritering    Den dato det besluttes, at man vil løse 

problemet. D.v.s. at der er budgetteret 
med omkostningerne til løsningen. 

De personer eller den instans, der har 
deltaget i beslutningen om, at problemet skal 
løses. 

Løsning Når det er besluttet at løse 
problemet, sættes der en frist for 
hvilken dato, problemet senest 
skal være løst 

Den dato problemet er løst. De personer der er ansvarlige for, at 
problemet bliver løst. 

Kontrol Når problemet er løst, sættes 
der en frist for inden hvilken 
dato, løsningen skal kontrolleres. 

Den dato løsningen er kontrolleret og 
fundet i orden. 

De personer der er ansvarlige for, at 
løsningen bliver kontrolleret. 

 
Datoerne for hhv. udført identificering, prioritering og løsning bliver automatisk overført til spillekortet for problemet. 



Hvis der skrives en dato i prioritering udført, bliver feltet P på spillekortet gult. Hvis der skrives en dato i løsning udført, 
bliver feltet L på spillekortet grønt.  

Område 
I dette felt kan man vælge mellem de områder, der er defineret i afdelingen. Du kan se alle se områder du har skriveret til. 
Hvis du vil flytte et skema fra et område til et andet, kan det lade sig gøre ved at rette i dette felt. 

Beskrivelse af problemet 
Der laves en nærmere beskrivelse af problemet. Her kan skrives en kortere eller længere beskrivelse af problemet.  
Hvis man sætter links ind i feltet bliver de aktive når man har gemt siden. Man kan f.eks. linke til vejledninger hos 
Arbejdstilsynet. Link skal starte med ”http://”. 

Status i forhold til lovgivningsmæssige krav 
Hvis der er lovgivningsmæssige krav i forbindelse med problemet kan de beskrives her. Dette felt er mest relevant for de 
virksomheder, der har certificeret miljøstyring, hvor det ofte kræves, at man skal beskrive den lovgivningsmæssige status 
for et problem. 

Årsager til problemet 
Det undersøges og vurderes, hvad der er årsager til det konstaterede problem. 

Forslag til/valg af løsning 
Den eller de løsninger, der er skrevet på identifikation-skemaet, skrives ind. Hvis der efter nærmere overvejelser vælges 
en anden løsning, tilføjes den senere. 

Kontrol af forholdene og løsningens effektivitet 
Efter at problemet er løst, skal det kontrolleres, om løsningen virker efter hensigten. Skriv her hvad man fandt ud af ved 
kontrollen af løsningen. 

Noter om økonomi 
For hvert problem, kan der indskrives noter om 
økonomiske forhold, i forbindelse med løsning af 
problemet.  
 
Engangsbeløb 
Selve etableringen af en løsning vil i de fleste tilfælde koste en engangsinvestering.  
Der kan dog i enkelte tilfælde være tale om en engangsindtægt. F.eks. kan der fra diverse myndigheder i særlige tilfælde 
ydes tilskud til løsning af arbejdsmiljø- og miljøproblemer. 
 
Årligt beløb 
Ved løsning af nogle problemer, kan der opstå en årlig udgift eller en årlig besparelse. Hvis f.eks. varmeproblemer i 
indeklimaet løses ved hjælp af ventilation, vil der komme en årlig udgift til drift af ventilationsanlægget. Hvis man derimod 
løser problemet ved at investere i energibesparende udstyr, vil der blive en årlig besparelse til energi.  
 

Udskrifter 
IPL kører via en web-browser. Som alle andre sider på Internettet kan du skrive siderne i IPL ud.  
I Internet Explorer vælger man ”udskriv” i menuen ”Filer”. 
 
IPL-menuen bliver automatisk fjernet på udskrifter. 
 
I web-browseren kan man ændre på sidens margen. I Internet Explorer vælger man ”sideopsætning” i menuen ”Filer”.  



Statistik 
I værktøjslinien er der en ikon der hedder statistik. 
Her kan man trække en række statistikker over de problemer der er 

indtastet i systemet. 
Man kan fordele problemerne efter problemfarve, -type, 
løsningsomkostninger, -status og afdeling. 
 
Man kan desuden trække to rapporter. Den ene er for de problemer hvor 
dato for løsning ikke er udfyldt eller datoen er overskredet. Den anden er 
den tilsvarende rapport hvor frister for kontrol er overskredet. 
 
 

 
 
Den vedlagte 
oversigt er et 
eksempel på 
fordeling af 
problemerne 
efter problemtype. 
Man kan f.eks. se at der er registreret 2 støjproblemer og 3 
kemi-problemer. 
 
Farverne i søjlerne skal tolkes således: 
Rød: Den del af problemerne der kun er identificeret 
Gul: Den del der er prioriteret – dvs. der er truffet en beslut om at 
problemet skal løses. 
Grøn: Den del af problemerne som er løst. 
  
Hvis man trykker på ikonen eller talværdien f.eks. for Støj – får 
man vist de 2 støj-problemer. 

 

Områder 
Hvis man har skriveret til en afdeling kan man oprette områder 
under afdelingen. Administrationen i en virksomhed kan f.eks. 
vælge at oprettet et område der hedder ”Receptionen” og et 
område der hedder ”Kontor”. 

 
Man opretter et område ved at stille sig på afdelingen. I 
værktøjslinien kan man nu se en ikon hedder ”Områder”. 

 
På det skærmbillede der kommer frem kan man oprette områder. 
Man kan desuden slette eksisterende områder eller omdøbe dem. 
 
Man kan ikke slette et område der allerede indeholder problemer. 
 
På en afdeling skal der være mindste et område for at man kan 
oprette problemer i afdelingen.  



Arbejdsmiljøorganisationen  
IPL indeholder et modul til beskrivelse af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation. 
 
De enkelte MEDsekretærer opretter brugere og arbejdsmiljøgrupper i IPL på deres respektive områder. Herefter er det let 
at give de enkelte arbejdsgrupper skriveret til de dele af virksomhedens linie-organisation som arbejdsmiljøgruppe skal 
lave APV for.  
 
På den måde løser man to opgaver: 
- Arbejdsmiljøorganisationen er dokumenteret 
- Skriveretten til IPL er specificeret. 
 
 
 
 
 

 

 



Logbog 
Ved opsætningen af IPL 3.0 kan man vælge, at logbogen skal være en aktiv del af IPL-systemet. Ideen med logbog er, at 
hver arbejdsmiljøgruppe/afdeling skal have et sted, hvor de kan notere de aktiviteter der går på tværs af de enkelte IPL-
kort. Et er hvilke problemer en arbejdsmiljøgruppe/afdeling har fundet? – et andet er hvad arbejdsmiljøgruppen har gjort 
for at finde dem? Det er det sidste logbogen kan anvendes til at dokumentere. 
 
Logbogen kan også anvendes til at dokumentere, hvordan man har forholdt sig til afdelingens sygefravær. Endelig kan 
logbogen anvendes til, at arbejdsmiljøgruppen gør sig nogle tanker om, hvilken af Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere 
der passer på det arbejde der foregår i afdelingen (http://www.at.dk/Arbejdsmiljovejvisere). Dette anvendes til at opfylde 
arbejdstilsynets krav om, at man har forholdt sig til ”branchens væsentligste arbejdsmiljøproblemer”. 
 
Dem der har skriveret eller læseret til en afdelings/arbejdsmiljøgruppens problemkort har samme rettigheder til logbogen. 
Dvs. at det typisk er arbejdsmiljøgruppen der kan skrive i logbogen.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Logbogens ikon 
i værktøjslinien 

Opret nyt 
logbogsnotat 

Ret i 
logbogsnotat 

http://www.at.dk/Arbejdsmiljovejvisere
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