
Dokumentation af jeres bæredygtige projekt
til portalen voresbaredygtighed.rm.dk

Brug skemaet nedenfor til at dele viden om jeres bæredygtige projekt eller til-
tag. Når I har udfyldt skemaet, sender I det til jeres bæredygtighedskonsulent, 
der sørger for at det bliver sendt til videndelingsportalen.

Sammen med skemaet skal I indsende mindst et og gerne flere billeder fra pro-
jektet. Vedhæft også gerne et gruppebillede af de involverede medarbejdere. 
Det er også muligt at lave en video, hvis det passer til jeres arbejde, hvor I svarer 
på nogle af de spørgsmål, der er i skemaet.

Billeder og video

Når I indsender billeder og video, skal I vedhæfte samtykkeerklæringer fra per-
soner, der er med i materialet. Vi må ikke lægge materiale på vores hjemmesider, 
der ikke har en samtykkeerklæring udfyldt, og der må ikke være billeder af pa-
tienter eller andre borgere i materialet. Vær også opmærksomme på, at jour-
naler, mails og lignende fortroligt materiale ikke må ses på billederne og i video-
erne.

Samtykkeerklæringer til billeder og video: 
obs: linker til intranettet.

http://intranet.rm.dk/siteassets/organisation/samtykkeerklaringer/w__4344-
fototilladelse20190122.pdf?openagent=

Vejledning til dokumentation og samarbejde med jeres konsulent: 

https://www.voresbaredygtighed.rm.dk/materialer/vejledning---projektdokumentation/

Arkivet over cases for inspiration: 

https://www.voresbaredygtighed.rm.dk/arkiver/

http://intranet.rm.dk/siteassets/organisation/samtykkeerklaringer/w__4344-fototilladelse20190122.pdf?openagent=
https://www.voresbaredygtighed.rm.dk/arkiver/
https://www.voresbaredygtighed.rm.dk/materialer/vejledning---projektdokumentation/


Generelt om projektet

Titel:

Hvilket af de fire spor hører projektet under?

Cirkulær økonomi

Social ansvarlighed

El, vand og varme

Logistik, transport 
og mobilitet

Vælg de nøgleord, der passer til jeres projekt:

Afsnit: Afdeling:

Bæredygtighedskonsulent:

Kontaktperson:

Medarbejdere tilknyttet projektet:

Disse nøgleord bruges som søgeord og tags til jeres projekt, når det lægges i casearkivet. Se eksempler i arkivet.

Andre nøgleord:

Enhed:

Bevillingsår:

Eksterne samarbejdspartnere:
Angiv eventuelle samarbejdspartnere, hvis de ønsker at blive nævnt i forbindelse med projektet. 
Indsæt gerne et link, vi må bruge.

Navn og titel.



Artikel om projektet

1: Teasertekst til søgefunktion

max. 180 tegn inkl. mellemrum

• Hvem har lavet hvad og hvorfor?

2: Indledning

max. 1000 tegn inkl. mellemrum

• Beskriv kort projektets formål



3: Hovedtekst

max. 5000 tegn inkl. mellemrum. Spørgsmålene er vejledende.

• Her skal I beskrive projektet. Beskriv jeres resultater, hvordan de er blevet implementeret 
og hvor. Beskriv også, hvordan ideen opstod, og hvem der har bidraget til arbejdet (andre 
afdelinger/eksterne partnere).



4: Næste skridt

max. 2000 tegn inkl. mellemrum.

• Beskriv de kommende aktiviteter i projektet, og hvordan I planlægger at bruge resul-
taterne i den fremtidige drift
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