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Gå-hjem-møde om produktivitet og trivsel i SMV’er  

- Erfaringer og resultater fra forandringsprojekter i fire virksomheder  
 
Mange små og mellemstore virksomheder (SMV’er) ønsker at sætte fokus på både produktivitet og 
trivsel. For at nå det mål, kan det være nødvendigt at gennemføre en række forandringer. 

Forskningsprojektet Produktivitet og Trivsel i SMV’er er nu godt i gang, og vi vil derfor gerne invitere  
til gå-hjem-møde tirsdag den 4. december kl. 16:00-18:00.  

Gå-hjem-mødet vil være en vekslen mellem oplæg og dialog med fokus på nogle af de udfordringer og 
erfaringer, som fire SMV’er har gjort sig i forbindelse med deres deltagelse i forskningsprojektet 

Mødet finder sted på DTU, bygning 101, mødecenteret, lokale S10. 

Du tilmelder dig gå-hjem-mødet ved at sende en mail til Liv Gish: ligi@dtu.dk senest mandag den  
26. november 2012. 

Deltagelse er gratis, men der er et begrænset antal pladser, så skynd dig at tilmelde dig. 
 
Program 
15.45 Der serveres kaffe, te og vand, samt frugt og snacks  
16:00 Velkomst v. Liv Gish og Christine Ipsen (DTU Management Engineering) 
16:05 Oplæg om forskningsprojektet ”Produktivitet og Trivsel i SMV’er”:  

Motivation, formål og forventet output v. Liv Gish og Christine Ipsen 
16:35 Spørgsmål 
16:40 Erfaringer fra IT-virksomheden Volubill v. Frederik Hansen og  

Christian Yttesen 
17:05 Spørgsmål 
17:10 Pause 
17:20 Diskussion 
17:45 Opsamling og spørgsmål 
17.55 Tak fordi I kom og på gensyn 
 

Lidt om forskningsprojektet  
Projektet Produktivitet og Trivsel i SMV’er løber fra september 2011 til september 2013. I samarbejde 
med fire virksomheder, to IT- og to produktionsvirksomheder udvikles en model til små og mellem-
store virksomheder, der vil kunne anvende modellen til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og øge 
produktiviteten og effektiviteten. Med støtte fra forskerne i projektgruppen skal hver afdeling over 
en seks måneders periode udvikle konkrete indsatser til forebyggelse med afsæt i organisatoriske og 
ledelsesmæssige ændringer. Herigennem skal de opnå viden om muligheder og barrierer i processen 
samt interne aktørers rolle, kompetence-behov og udfordringer. 
 
Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte os: Christine Ipsen: chip@dtu.dk. 
 
 
Eller gå ind på hjemmesiden: 

http://www.videnogstress.dk

