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A. Login

1. Gå ind på hjemmesiden www.defgo.dk og klik på Login-knappen i øverste højre hjørne

2. Indtast dit brugernavn og password, og klik derefter på Log på-knappen

http://www.defgo.dk/


3. Gå til relevant side i denne guide

Efter login kan der vises 2 forskellige sider, alt efter hvorledes din konto er sat op. 

Vises dit Dashboard, så fortsæt på næste side i denne guide. 

Vises din blanket til registrering af arbejdsmiljøproblemer, så gå direkte til afsnit D. Registrering af 

arbejdsmiljøproblemer i denne guide. 



B. Åbn mappen med handleplan for arbejdsmiljøet

Efter login: 

1. Klik på mappen med din handleplan for arbejdsmiljøet

 Mappen åbnes og der vises indholdet af mappen 



C. Åbn oversigt over de registrerede arbejdsmiljøproblemer

I mappen med handleplan for arbejdsmiljøet: 

1. Klik på blanketten til registrering af arbejdsmiljøproblemer - i pop-op-menu klik på Åbn

 Der vises nu en oversigt over de registrerede arbejdsmiljøproblemer. Listen er tom første gang du åbner. 



D. Registrering af arbejdsmiljøproblemer

I oversigten over de registrerede arbejdsmiljøproblemer: 

1. Klik på Udfyld en ny blanket- ikonet

Udfyld blanketten. 

Under udfyldelse af blanketten kan du klikke på ”forklaring”, og få hjælp til udfyldelse af felterne. 

Du kan også klikke på ”åbn vejledning” og en Quickguide åbnes. 

Skal du registrere flere arbejdsmiljøproblemer, så gentag trinet ovenfor. 

2. Klik evt. på printer-ikonet for at få en udskriftsvenlig oversigt.



E. Åbn et allerede registreret arbejdsmiljøproblem, sæt prioritet og status

I oversigten over de registrerede arbejdsmiljøproblemer: 

1. Klik et vilkårligt sted på rækken med det arbejdsmiljøproblem du ønsker at arbejde med – der vises

derefter en pop-op-menu



I pop-op-menuen, klik på det ønskede menupunkt: 

Rediger åbner den allerede udfyldte blanket med det valgte 

arbejdsmiljøproblem, og registreringen kan ændres 

Prioritet åbner en dialogboks, hvor prioritet for det valgte 

arbejdsmiljøproblem kan ændres 

Status åbner dialogboks, hvor status for det valgte arbejdsmiljøproblem kan 

ændres 



F. Åbn rapporter og handleplan for arbejdsmiljøet

Inden en rapport eller handleplan for arbejdsmiljøet åbnes, skal den opdateres for at få de seneste 
registreringer med.  

I mappen med handleplan for arbejdsmiljøet: 

1. Klik på den ønskede rapport eller handleplan for arbejdsmiljøet - i pop-op-menu klik på Opdatér

2. Når opdateringen er færdig, klik igen på den ønskede rapport eller handleplan for arbejdsmiljøet - i pop-
op-menu klik denne gang på Åbn



G. Tilføj filter i handleplanen

Du kan få vist bestemte blanketter ved at filtrere dem efter emne 

1. Klik på Tilføj filter og klik på tandhjulet for det tilføjede filter

Vælg derefter værdien eller indtast den data du ønsker at filtrere efter

Du kan tilføje flere filtre på én gang. Markér flere felter i Tilføj filter menuen 



H. Skift adgangskode til defgo

1.Klik på knappen i øverste højre hjørne og klik på Profil

2. Klik på Ændr password

3. Indtast nyt password 2 gange, og klik derefter på OK-knappen

Skal være på mindst 8 tegn – have minimum et stort bogstav (A-Z), et lille bogstav (a-a) og mindst et
tal (0-9)
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