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Møde den 14. marts 2017 kl. 13.00-15.00, mødelokale 1431-021. Videolink 1431-023. 
 
Deltagere 
Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) 
AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand (FAMU) 
TR Marie Vejrup Nielsen, IKS, konstitueret næstformand (FSU) 
 
AMR Aino Lea Winther-Pedersen, ACA (FAMU)  Centerleder Arne Kjær, CUDIM (FAMU-FSU)   
AMR-TR Mette Greve, DPU (FAMU-FSU)  Institutleder Per Stounbjerg, IKK (FAMU og FSU) 
AMR Mikkel Pade, IKS (FAMU)     Institutleder Claus Holm, DPU (FAMU-FSU) 
AMR Mette Bader, Dekansekretariatet (FAMU)  Administrationschef Ole Jensen, ACA (FAMU FSU) 
HK-Rep. Anne Møldrup Overballe, IKK (FSU)   Sekretariatsleder Jytte Ringtved, IKS (FAMU FSU) 
TR Camilla Skovbjerg, IKK, (FSU)     
TR Else Thousig, DPU (FSU)   
TR Ida Juul, DPU (FSU)          
TR Marie Vejrup Nielsen, IKS (FSU)     
Observatør Ivy Kirkelund, ACA (FSU).  
 
Øvrige deltagere 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen, Dekanatet  
HR-Partner Karina Krogsdal-Wogensen (FSU-Sekretær).  
HR-Partnerchef Steen Weisner.  
Arbejdsmiljøfaglig kontaktperson Martin Keis Kristensen, AU-HR. (Referent) 
 
Afbud  
Institutleder Bjarke Paarup, IKS (FAM- FSU), TR Stacey Marie Cozart, CUDIM (FSU) 
   
 
 
 

Dagsordenspunkter 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
3. APV-følgegruppen 

 
4. APV Handlingsplaner (fysisk og Psykisk)  

 
5. Arbejdsmiljøstatistikker 

 
6. God omgangstone og kommunikation 

 
7. Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering  
 
8. Eventuelt  
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Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden den 14. marts 2017 
Alle (både medlemmer af FAMU og FSU) deltager under hele mødet. 
 
 
Pkt. 2 Godkendelse af referat fra fællesmøde FAMU-FSU den 9. de-
cember 2016 
Referatet fra fællesmødet for FAMU-FSU den 9. december 2016 har været udsendt til  
Udvalgene, jf. forretningsordenen. Der er ikke modtaget kommentarer til referatet,  
Hvorefter referatet er godkendt. Se link  
 
 
Pkt. 3 APV Følgegruppen  
Til orientering og drøftelse 
 
Resumé 
Drøftelse af kommissorium med henblik på godkendelse. 
 
Sagsfremstilling 
APV følgegruppen fortsætter sit arbejde jf. beslutning på FAMU-FSU’s fællesmøde 
d. 9. december 2016. FAMU-FSU skal med dette dagsordenspunkt drøfte det frem-
lagte forslag til kommissorium med henblik på godkendelse. Hensigten med følge-
gruppen er, at følge og støtte de fysiske og psykiske APV-handlingsplaner på Fakul-
tetsniveau. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU og FSU  
- At drøfte kommissoriet med henblik på godkendelse. 
  
Bilag:  
Bilag 1 Kommissorium for ARTS APV-Følgegruppe 2017-2018. 
 
 
Pkt. 4 APV Handlingsplaner (fysisk og Psykisk)  
Til orientering 
 
Resume 
Mundtlig orientering om udviklingen i APV-handlingsplaner (fysiske og psykiske) 
på institut- og centerniveau, samt på Fakultetsniveau. 
 
Sagsfremstilling 
Dekanen samt institut- og centerledere giver en kort mundtlig orientering om forlø-
bet af de handlingsplaner, som de er ansvarlige for.  
 
Udvalgene orienteres om status på fakultetshandlingsplanen (Psykisk APV) i ved-
lagte notat. Der gives status på de indsatser, som har aktivitetsstart i første kvartal 
2017.  
 
 
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU og FSU  
- At tage orienteringen til efterretning. 
 
Bilag: 
Bilag 2 Statusnotat APV- indsatser med aktivitetsstart i første kvartal 2017. 
Bilag 3 Notat om ”Ansættelser ved Arts – opfølgning på AU proces”, 1. december 2014. 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/FAMU/Referat_FAMU_FSU_09122016.pdf
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Pkt. 5 Arbejdsmiljøstatistikker 
Til orientering 
 
Resume 
Orientering om udviklingen i arbejdsulykker, sygefravær og anvendelse af psykolo-
gisk rådgivning. 
 
Sagsfremstilling 
Arbejdsmiljøstatistikken fremlægges til orientering.  
Statistikken viser data om arbejdsulykker, sygefravær og anvendelse af psykologisk 
rådgivning på AU-niveau og på fakultetsniveau.  
Arbejdsmiljøstatistikken dækker hele 2016 og har på flere områder sammenligning 
med 2015. 
For ARTS er der følgende hovedtendenser i statistikken: 
• Psykologisk rådgivning: Her er der sket et nominelt fald på 16 rådgivningsforløb fra 44 i 2015 til 28 

i 2016. Forløbene fordeler sig jævnt over året. Udregnet på rådgivningsforløb pr. 100 medarbejder, 
er der sket en stigning på 0,18 på ARTS; fra 1,13 i 2015 til 1,31 i 2016.  
 

• Sygefravær: ARTS har det højest registrerede sygefravær blandt fakulteterne, og der er ikke sket re-
elle ændringer i fraværet fra 2015 til 2016 for ARTS. Blandt institutterne er der sket en stigning i 
fraværet på IKK og DPU, hvorimod der er sket et fald på IKS.  

 
• Arbejdsulykker: På ARTS er antallet af anmeldte arbejdsulykker uændret fra 2015 til 2016. I 2016 

fremgår registrerede arbejdsulykker også af statistikken. I 2016 er der 2 anmeldte og 1 registreret 
arbejdsulykke.  

 
 
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU og FSU  
- At tage orienteringen til efterretning. 
 
Bilag: 
Bilag 4  Arbejdsmiljøstatistik AU 2016.  
Bilag 5 Arbejdsmiljøstatistik ARTS 2016.  
 
 
Pkt. 6 God tone og kommunikation 
Resumé 
Drøftelse af temaet ”God tone og kommunikation” 
 
Sagsfremstilling 
”God tone og kommunikation” er et centralt arbejdsmiljøindsatsområde. Det er et 
gennemgående tema for HAMU-HSU; i ARTS årlige drøftelse og i Fakultets hand-
lingsplan for psykisk APV.  
 
FAMU-FSU på ARTS skal med denne drøftelse indkredse mulige konkrete tiltag på 
området. FAMU-FSU på ARTS har en særlig bevågenhed på de udfordringer der 
ligger i kommunikationsformerne der anvendes på sociale medier og digitale kom-
munikationsplatforme. Herunder er udvalgene opmærksomme på, at der har været 
eksempler på digital kommunikation, som vidner om manglende kendskab til de ju-
ridiske rammer for videregivelse og udveksling af oplysninger. Se også vedlagte bi-
lag.  
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HAMU-HSU besluttede i december 2016, at ”God tone og kommunikation” skulle 
være et gennemgående tema på hele AU. 
 
APV-kortlægningen på ARTS i foråret gav indikationer på, at omgangstonen ud-
gjorde et arbejdsmiljøproblem, og dette affødte at temaet blev en del af APV-
handlingsplanen. Af handlingsplanen fremgår det, at FAMU-FSU indgår i dialog 
med AU-HR med henblik på inspiration og afklaring af mulige forebyggende initia-
tiver.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU og FSU  
- At udvalgene drøfter temaet med henblik på at iværksætte konkrete fakultets-

dækkende initiativer til at fremme god tone og god kommunikation.  
 
Bilag 
Bilag 6 Notat om tavshedspligt 
Bilag 7 Justitsministeriets Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed 
 
 
Pkt. 7 Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering  
 
Resume 
Orientering fra Dekan, institut- og centerledere om aktuelle indsatser eller emner 
med relevans for FAMU og FSU. Herunder status på samarbejdet med Arbejdstilsy-
net.  
 
Sagsfremstilling 
Institut- og centerledere orienterer om aktuelle indsatser eller emner med relevans 
for FAMU og FSU med henblik på at dele viden på tværs af fakultetet og evt. kvalifi-
cere særlige emner eller problemstillinger. 
 
Dekanen orienterer om seminar med arbejdsmiljøworkshop for den udvidede ledel-
seskreds på Sandbjerg 23. marts.   
 
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU og FSU  
- At tage orienteringerne til efterretning og drøfte de fremlagte emner eller pro-

blemstillinger. 
  
 
Pkt. 8 Eventuelt. 
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Kommissorium for Arts APV følgegruppen 2017-
2018 

Formål 
Følgegruppen for APV på ARTS skal på vegne af FAMU og FSU støtte og følge implementeringen af fysi-
ske og psykiske APV-handlingsplaner for 2015 (fysisk) og 2016 (psykisk), samt løbende opdatere fakul-
tetshandlingsplaner.  

Mål 
Målet for følgegruppen er at støtte op om, at de vedtagne tiltag fra den psykiske APV på fakultetsniveau 
bliver sat i gang og følge om indsatserne får den ønskede effekt. Følgegruppen skal endvidere være i 
dialog med institutter og centre om hvordan der sker en opfølgning på den fysiske APV.  

Det overordnede ansvar for APV 
Ledelsen på hhv. institut- og fakultetsniveau har det overordnede ansvar for opfølgning på APV-
handlingsplanerne. Inden for rammerne af FAMU og FSU samarbejder ledelse og medarbejdere i FAMU 
og om at virkeliggøre indsatserne i den psykiske APV-handlingsplan.  
 
Følgegruppens opgaver  
 
Følgegruppens opgaver er: 
• At udarbejde en tidsplan for det fortsatte arbejdsmiljøarbejde i hele APV perioden – herunder fast-

sætte en dato for, hvornår alle institutter og centret skal have opdateret deres handlingsplaner. 
• At følge tiltagene i fakultetets samlede psykiske APV-handleplan og afrapportere opfølgning på den 

psykiske APV-handleplan til FAMU/FSU.  
• At være i dialog med LAMU/LSAU om hvordan tiltagene i de fysiske APV-handlingsplaner bliver im-

plementer, og bidrage til deling af erfaring på tværs af institutter og centre.  
• At være opmærksom på tværgående problemstillinger fra den fysiske APV og udvælge problemstil-

linger som kunne være relevante for en tværgående fakultetsindsatse. Dette skal ske i forbindelse 
med den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 

Arbejdsmiljøfaglig sparring og bistand samt sekretariatsfunktion varetages af den arbejdsmiljøfaglige 
kontaktperson fra AU HR.  
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Organisering og rollebeskrivelse 
Følgegruppen består af 6-8 medlemmer, heraf skal mindst 3 repræsentere fakultetets ledelse. Derud-
over skal der være en ligelig fordeling af medlemmer fra FAMU og fra FSU. 
• Følgegruppens medlemmer skal samlet set repræsentere alle fakultets institutter og centre.  
• Følgegruppen ledes af en formand (leder fra dekanat/institut/center).  
• Formanden har til opgave at indkalde og lede møderne.  
• Formanden har ansvaret for, at de aftalte opgaver i gruppen bliver gennemført 
• Følgegruppens medlemmer har til opgave at virke som forbindelsesled til deres respektive udvalg og 

til de udvalg som de i øvrigt måtte repræsentere.  
Følgegruppen er et samarbejdende organ, hvor alle medlemmer har til opgave, at bidrage til den fælles 
opgave efter bedste evne og med afsæt i den enkeltes kendskab til forholdene på de arbejdspladser de 
repræsenterer 

Tid 
Følgegruppen indleder arbejdet i første kvartal 2017. Følgegruppens arbejde drøftes første gang i for-
bindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i 2017.  

Rapportering 
Følgegruppen har til opgave at orientere om afviklingen af fysiske og psykiske APV-handlingsplaner på 
de årlige arbejdsmiljødrøftelser i 2017 og i 2018. 

Medlemmer af følgegruppen pr. 14. marts 2017 
Følgegruppen er sammensat af medlemmer af FAMU og FSU. Gruppen ledes af en institutleder 
Bjarke Paarup, Institutleder – IKS.. Medlem af FAMU og FSU. Formand for følgegruppen. 
Ole Jensen, Administrationschef – Administrationscenter ARTS. Medlem af FAMU og FSU. 
Hans Peter Degn, Studielektor – IKK. Næstformand i FAMU  
Marie Vejrup Nielsen, Lektor – IKS. Konstitueret næstformand i FSU 
Else Thousig, Projektkoordinator – DPU. Medlem af FSU 
Jette Baagø Klockmann, Phd. Studerende.  
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Handlingsplan for Psykisk APV for ARTS 2016 
Statusnotat for APV-indsatser med aktivitetsstart i første kvartal 2017 
 
Indsatsområde:  Koordinatorers arbejdsforhold 
Handlingsplan – indsats:  
”Afklaring af mandat, opgaver og ansvarsfordeling ved koordinering af uddannelse og andre 
særlige funktioner”. 
 
Dekanen orienterer udvalgene på mødet. 
 
 
Indsatsområde:  Karriereveje og trivsel for Ph.d’ere 
Handlingsplan – indsats:  
”På fakultært niveau ydes en særlig indsats for Ph.d.er, jf. AU’s generelle Ph.d. karrierevejledning”. 
 
Ph.d.-skoleleder orienterer udvalgene på mødet. 
 
Indsatsområde:  Forebyggelse af stress 
Handlingsplan – indsats:  
”Afdelingslederens personaleansvar i forbindelse med Ph.d.ers arbejdsbelastning, stress mv., 
herunder Ph.d.-vejlederens eventuelle rolle, skal tydeligt kommunikeres”. 
 
Fakultetets ledere (den udvidede ledelseskreds) deltager i en workshop om lederansvar- og 
lederopgaver i forbindelse med døgnseminar på Sandbjerg ultimo marts 2017. Herunder inddrages 
lederes ansvar for, at alle medarbejdere kan udføre deres arbejde under sikre og sunde forhold.   
 
Indsatsområde:  Forskningstilsyn og forpligtelse 
Handlingsplan – indsats:  
”Justering af notat om forskningstilsyn så forpligtelsens karakter og tilsynets udmøntning 
tydeliggøres (f.eks. hvad der tæller som en publikation, og hvad der kan erstatte en publikation)”.   
 
Dekanatet oplyser, at det eksisterende notat om forskningstilsyn er 
fyldestgørende: http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/politikkerogdelstrategier/forskningstilsy
n/ 
Desuden anbefaler Dekanatet, at institutledere understreger følgende passus fra ovenstående 
notat: 
”Forventningen skal ved forskningstilsynet ses i relation til den enkelte forskers varetagelse af 
øvrige arbejdsopgaver i forbindelse med forskning, talentudvikling, uddannelse og 
vidensudveksling”. 
 
 
 
 
 
 

http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/politikkerogdelstrategier/forskningstilsyn/
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/politikkerogdelstrategier/forskningstilsyn/
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Indsatsområde:  Medarbejderinklusion ved drøftelse af organisation, strategi mv. 
Handlingsplan – indsats:  
”Fakultetsledelsen fremlægger retningslinjer for, hvordan de forskellige medarbejdergrupper skal 
inddrages ved f.eks. forberedelse af bemandingsplan og dermed sammenhængende s drøftelser af 
stillingsbesættelser, eller ved drøftelser af fagmiljøets strategiske og organisatoriske forhold mv., 
så der sikres ensartet gennemførelse af AU-ledelsens beslutninger af 22/10 2014 vedr. inddragelse 
af 
medarbejdere: http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Strategi_og_ledel
se/nyorganisation/beslutninger221014.pdf ” 
 
 
Med afsæt i notat om ”Ansættelser ved Arts – opfølgning på AU-proces” (1. december 2014) har 
institutlederne fremsendt redegørelser for lokale ansættelsesprocedurer og har herunder 
relateret redegørelserne til indsatsområdet. 
 
De generelle budskaber i Institutternes tilbagemelding er;  
- At der følges en beskrevet arbejdsgang (IKK). 
- At der tages afsæt i drøftelser i lærerkredsen på afdelingsniveau (IKS). 
- Stillingsbesættelser drøftes i relevante fora og det relevante VIP-personale inddrages i selve 

ansættelsesproceduren (DPU). 
 
Nedenfor er de tre institutters redegørelser præsenteret: 
 
Institut for Kommunikation og Kultur: 
Årshjul for stillingsplan ved IKK 
Proces frem mod stillingsplan 
 Afdelingerne drøfter prioriteringer og stillingsønsker i forårssemestret med henblik på 

afdelingsledernes forhandlinger med IL. Inddragende kollegial proces 
 Afdelingslederne indkaldes til to runder samtaler med IL angående budget og stillinger, i 

august hhv. oktober. I augustrunden redegøres ud over stillingsønsker for aftalte og 
forventede fratrædelser 

 Ledelsessekretariatet laver bemandingsark og bemandingsoverblik 
 Oktober: IL fastlægger foreløbige budgetrammer, råderum for kommende stillinger (kræver 

også forhandling med dekan) 
 Oktober-november udmøntning af stillingsplan i Institutledelsen 
 November: fremlæggelse af stillingsplan for Institutforum 
 
Køreplan for stillinger i stillingsplan til tiltrædelse 1.8. 
Forløbet er ret ideelt, men skitserer betingelser for at have stillinger besat 1. august 
 December-januar. Udarbejdelse af stillingsopslag. Kollegial inddragelse, hvis satsning og 

stillingskategori ikke er endeligt fastsat 
 Januar: Godkendelse af stillingsopslag (IL/HR i dialog med AL) 
 Ultimo januar: opslag. 3 ugers ansøgningsfrist 
 Ca. 22. februar: ansøgningsfrist. 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Strategi_og_ledelse/nyorganisation/beslutninger221014.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Strategi_og_ledelse/nyorganisation/beslutninger221014.pdf
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 Nedsættelse af bedømmelsesudvalg. AL fremsender forslag, der efter IL’s godkendelse går 
videre til AR (8 dages høring) og dekan. 

 Ca. 12. marts: Bedømmelsen går i gang. Tager ca. 2 måneder 
 12. maj-26. maj: Legalitetskontrol af bedømmelser. Revision af bedømmelser. 
 26. maj-15. juni. Arbejde i ansættelsesudvalg. Jobsamtaler. Indstilling til dekan. 
 16.-30. juni: Jobtilbud, lønforhandling, aftaler om ansættelse. 
 1. august tiltrædelse 
 
 
Institut for Kultur og Samfund: 
Institutleder har udarbejdet en oversigt over forventede fratrædelser pga alder på de enkelte 
afdelinger. Institutleder har også lavet en oversigt over forventede stillingsbesættelser på de 
enkelte afdelinger. Den har været diskuteret i institutledelsen, dvs med afdelingslederne. En 
samlet oversigt over instituttets fratrædelser og genbesættelser har også været diskuteret i LSU og 
Institutforum. Grundlæggende består denne plan jo i en ca 10% reduktion af bemandingen.  
Da fratrædelser ikke er offentlige, kan disse jo ikke diskuteres i detaljer i LSU og Institutforum, 
ligesom den let varierende udmøntning på afdelinger heller ikke er egnet til diskussion i et større 
forum. 
Ovenstående er en slags ramme for hvem der kan forvente at få fratrædelser og nye stillinger de 
kommende år. 
 
Når det derimod kommer til den konkrete udmøntning af nye stillinger, så starter denne proces i 
lærerkredsen på den enkelte afdeling. Det er her det diskuteres om stillingen bør være et lektorat, 
professorat eller adjunktur, og det er her de særlige områder stillingen skal dække diskuteres. Det 
betyder ikke at institutleder ikke har en mening om stillingskategori og område, men generelt er 
der stor enighed mellem lærerkredsen og undertegnede omkring hvordan stillingen skal slås op.  
 
Så konklusionen er at VIP i ringe grad involveres i prioriteringen af de overordnede økonomisk 
baserede rammer for hvor mange stillinger der slås op og til hvilke afdelinger, men at VIP til 
gengæld har  meget stor indflydelse på hvordan en enkelte tildelte stilling slås op.  
 
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse 
Institutleder har tidligere, tilbage i 2015, og vist også et par gange siden redegjort for, hvordan 
opslag og besættelser ved DPU sker i en proces, hvor DPUs afdelingsledere på  baggrund af 
drøftelser i deres respektive afdelinger kommer med forslag til at dække konkrete 
ansættelsesbehov relateret til bestemte kriterier herfor. Disse drøftelser foregår åbent, de 
relevante fora orienteres undervejs og alle medarbejdere orienteres om hvilke opslag, der er 
endelig besluttet af institutledelsen. Det vedlagte notat fra 2015 genfremsendes vedhæftet som 
eksempel herpå. Siden 2015 har en mere omfattende ansættelsesrunde ikke været mulig, men 
min vurdering er, at det står relativt klart for instituttets medarbejdere, at der p.t. er relativt få 
stillinger, og at der ansættes indenfor skole- og dagtilbudsområdet, herunder særligt relateret til 
NCS-projekter som bidrag til at ændre DPUs forsknings- og uddannelsesprofil.  
 
I det forløbne år, 3016, er der foregået en regelmæssige orientering og drøftelse af spørgsmålet 
om fastholdelse og mulige fratrædelser (jf. regler for aktiv seniorpolitik), reduktion af VIP-
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bemandingen (grundet økonomiske forhold) og muligheden for ansættelser indenfor strategiske 
områder (NCS som bidrag til at ændre DPUs forsknings- og uddannelsesprofil) i alle fora på DPU. 
Ud over drøftelser i institutledelsen og afdelingsledernes information og drøftelser herom lokalt, 
drejer det sig om orientering og drøftelser i LSAU, Institutforum og forskningsudvalg. Endelig skal 
det nævnes, at den enkelte VIP er inddraget i forbindelse med opslagstekst, bedømmelsesudvalg 
og ansættelsesproces.  
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Ansættelser ved Arts – opfølgning på AU proces 

Af Universitetsledelsens beslutninger i forlængelse af problemanalysen af 22. oktober 
2014 fremgår det, at en vigtig forudsætning for inddragelse er, at institutterne får me-
re indflydelse på ansættelsesprocesserne, og at institutledelserne inddrager videnska-
belige medarbejdere ved ansættelser i videnskabelige karrierestillinger (som adjunkt, 
forsker og tenure track-stillinger) samt ved ansættelser af lektorer, seniorforskere, 
seniorrådgivere og professorer. Institutledelsen skal desuden inddrage relevante 
medarbejdere ved ansættelse af teknisk-administrativt personale.  
 
Dette notat gennemgår Arts’ ansættelsesprocedurer i henhold til de punkter (1-8), 
som Universitetsledelsen har besluttet, at de enkelte hovedområder skal efterleve i 
deres ansættelsesprocesser. 
 
Institutternes/centrets indflydelse og inddragelse af medarbejdere ved ansættelser 

1) Fakultetsledelsen skal sikre effektive ansættelsesprocedurer, der klart beskriver 
ansvarsfordeling, kvalitetsmål og ansættelseskriterier. Akademisk Råd og institut-
fora skal inddrages i diskussionerne om procedurerne, som skal respektere neden-
stående punkter.  

 
For at sikre effektive procedurer for ansættelser af VIP-medarbejdere på Arts samt 
sikre rekruttering af dygtige medarbejdere, indgår ansættelser som et vigtigt fokus i 
fakultetsstrategien for perioden 2013-20. I den forbindelse har fakultetsledelsen, ef-
ter inddragelse af Akademisk Råd, dels udarbejdet strateginotatet ”Arts’ strategi for 
rekruttering af VIP-medarbejdere” (04.07.13), og dels fastlagt en ”Opslags-, bedøm-
melses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts” (03.10.13).  
 
Der er tydelige retningslinjer for ansvarsfordelingen i ansættelser ved Arts. Af Arts’ 
politik ifm. VIP-stillinger fremgår således, hvem der har ansvar for at slå stillinger op, 
godkende stillinger, inddragelse af relevante medarbejdere, nedsættelse af ’search 
comittee’, udpegning af fagperson samt HR-medarbejder til besvarelse af ansøgeres 
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henvendelser, nedsættelse af bedømmelsesudvalg samt godkendelse heraf, nedsættel-
se af ansættelsesudvalg samt beslutning om ansættelse.  
 
I Arts’ politik og strategi ifm. ansættelser er der ikke defineret egentlige kvalitetsmål. 
Ansættelsesprocedurerne og gældende praksis på Arts indeholder imidlertid en lang 
række kvalitetsmål, selvom de ikke er opstillet inden for en målramme. Eksempelvis 
skal alle videnskabelige stillingsopslag formuleres på både dansk og engelsk, med 
mindre særlige forhold taler for andet. En anden procedure, der kan anses som et 
kvalitetsmål, er kravet om, at ansættelser skal finde sted senest 6 måneder efter an-
søgningsfristens udløb. En tredje kommende kvalitetspraksis er, at ansættelsessamta-
lerne fremadrettet skal tage udgangspunkt i en spørgeguide udarbejdet til ansættel-
sessamtaler ved Arts. Denne spørgeguide er endnu ikke udviklet, men skal tjene til at 
sikre et ensartet og fair bedømmelsesgrundlag. Det kan ydermere betragtes som et 
kvalitetsmål, at ansøgere foruden forskningsportofolie skal medsende oplysninger om 
undervisningserfaring. Derved sikres, at der ikke kun er vægt på det faglige niveau, 
men også på de pædagogiske kompetencer. Der er derudover målsætninger om at 
skabe et mangfoldigt og diversificeret rekrutteringsgrundlag samt at skabe en bedre 
kønsbalance blandt Arts’ ansatte. Både Arts’ politik vedr. ansættelser samt gældende 
praksis er desuden i overensstemmelse med rammerne i ’Notat om stillingsstruktur 
2013 for videnskabelige personer ved universiteter’. Det kan overvejes, om Arts’ pro-
cedurer for ansættelser i højere grad bør defineres inden for rammen af kvalitetsmål. 
Dette vil tydeliggøre, hvilke mål der allerede opfyldes, samt hvilke der eventuelt kun-
ne indarbejdes i den nuværende politik og strategi.   
 
I den gældende praksis for ansættelser ved Arts er ansættelseskriterierne tydelige. 
Arts har en skabelon for stillingsopslag, som anvendes til alle opslag. Denne sikrer, at 
det tydeligt fremgår, hvilke kvalifikationer der lægges vægt på blandt ansøgere til en 
given stilling. Der er ligeledes udarbejdet en vejledning til ansøgere, hvor ansættel-
seskriterierne fremgår. Der er desuden defineret tydelige retningslinjer for nedsættel-
ses af bedømmelsesudvalg ved alle typer af VIP-stillinger. Bedømmelsesudvalgenes 
opgave er at bedømme ansøgere til den givne stilling i henhold til de definerede an-
sættelseskriterier.    
 
Akademisk Råd er, som nævnt, inddraget forud for, at Arts’ strategi og politik ifm. 
ansættelser blev besluttet i 2013. Det skal overvejes, hvordan center- og institutfora 
samt Akademisk Råd fremadrettet skal inddrages i diskussionerne om ansættelses-
procedurer på Arts.   
 
2) Institutledelsen har inden for rammen af instituttets godkendte budget ansvaret 
for alle TAP- ansættelser på deres institut  

 
På Arts har institut/-centerleder ansvar for ansættelse af TAP-personale, så længe an-
sættelsen er inden for instituttets/centrets budget.  
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3) Institutledelsen har inden for rammen af instituttets godkendte budget ansvaret 
for ansættelser af VIP-personale i tidsbegrænsede stillinger på deres institut bortset 
fra karrieremæssige stillinger som adjunkt, forsker og tenure track1  
 
Institut-/centerleder skal på baggrund af instituttets/centrets generelle visioner og 
strategier udarbejde flerårige dynamiske bemandingsplaner, der forelægges til drøf-
telse i fakultetsledelsen og godkendes af dekanen. Bemandingsplanerne skal indehol-
de klare beskrivelser af de kvalifikationer, der kræves i nye stillinger i relation til at nå 
instituttets/centrets forsknings- og uddannelsesmæssige strategier og målsætninger 
samt AU’s og Arts’ overordnede strategier. Bemandingsplanerne omfatter dog kun 
det videnskabelige personale med forskningsforpligtelse, dvs. adjunkt, postdoc, lek-
tor, professor mso samt professor. Inden for rammerne af de godkendte beman-
dingsplaner, har institut-/centerleder ansvaret for ansættelser af VIP-personale i 
tidsbegrænsede stillinger. Dette er således en fravigelse ift. proceduren i pkt. 3), idet 
institut-/centerleder i hht. Arts’ politik og strategi ifm. ansættelser indtil nu har kun-
net ansætte adjunkter i tidsbegrænsede stillinger. Det kan her være nødvendigt at 
ændre i fakultetets nuværende politik. Det samme gør sig gældende for det, der i Uni-
versitetsledelsens oplæg betegnes ’forsker’, såfremt denne kategori indeholder VIP-
medarbejdere med forskningsforpligtelse samt adjunktstillinger opslået som ”tenure 
track”.  
 
4) Institutledelsen kan inden for rammen af instituttets godkendte budget og i over-
ensstemmelse med instituttets strategi iværksætte opslag af nye stillinger som ad-
junkt, forsker, tenure track- stilling, lektor, seniorforsker, seniorrådgiver og profes-
sor. Forud for opslaget er institutledelsen forpligtiget til at rådføre sig om opslaget 
med instituttets lektorer, seniorforskere og professorer – eller en repræsentativ un-
dergruppe heraf.  
 
Jf. pkt. 3) kan institut-/centerledelsen iværksætte opslag af nye VIP-stillinger, når 
dette er i overensstemmelse med en godkendt bemandingsplan. I Arts’ politik og stra-
tegi ifm. VIP-ansættelser foreligger der ikke krav om, at institut-/centerledelsen råd-
fører sig om opslaget med lektorer, seniorforskere og professorer – eller en repræsen-
tativ undergruppe heraf. Det skal overvejes, hvordan der etables en praksis for, at der 
konsulteres med fagpersoner forud for nye opslag, fx i afdelingerne.  
 
5) Institutledelsen nedsætter bedømmelsesudvalg efter fakultetets retningslinjer. 
Inden nedsættelsen rådfører institutledelsen sig med en faglig gruppe af peers 
blandt instituttets fastansatte medarbejdere.  
 

                                                           
1 Da både ordinære adjunkt-stil linger og adjunkt-sti l linger opslået som ”tenure track” er 3-årige (med mulig-
hed for forlængelse), er det uklart,  hvilken sondring der er tale om, når disse nævnes under hhv. pkt. 3) og 4) –
dvs. både under punktet om tidsbegrænsede og under punktet om ikke-tidsbegrænsede VIP-ansættelser. Der 
er en modsatrettethed, idet sti l lingerne i  hht. pkt. 3) ikke ti lskrives insti tutleders ansvar, mens dette er gælden-
de i hht.  pkt. 4)    
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I Arts’ opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik er beskrevet klare procedurer for 
nedsættelse af bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalgene nedsættes af institut-
/centerledelsen, som indhenter forslag til medlemmer af bedømmelsesudvalget ved 
fagligt relevante medarbejdere. Dekanen godkender sammensætningen af bedøm-
melsesudvalg efter indhentet indstilling fra Akademisk Råd.  
Da fagligt relevante medarbejdere i hht. de eksisterende politikker allerede rådfører 
institut-/centerledelsen forud for nedsættelse af bedømmelsesudvalg, skal det overve-
jes, om dette er tilstrækkeligt.  
 
6) Institutledelsen tager beslutning om udvælgelse af kandidater til ansættelsessam-
taler og iværksætter disse, når bedømmelserne er modtaget. Dekanen eller prode-
kan eventuelt deltage i samtalerne.  
 
Institut-/centerledelsen træffer beslutning om udvælgelse af kandidater til ansættel-
sessamtaler og nedsætter et ansættelsesudvalg, når de faglige bedømmelser er mod-
taget. I Arts’ politik i fbm. ansættelser indgår muligheden for, at institut-/centerleder, 
dekan eller prodekan kan indgå i et ansættelsesudvalg. Det skal overvejes, om Arts’ 
politik for ansættelser af VIP-medarbejdere skal ændres, så den muliggør, at ansæt-
telsesudvalg kan bestå af mere end fire personer.   
 
7) Inden der sendes en indstilling til dekanen om ansættelse, rådfører institutledel-
sen sig med en faglig relevant gruppe af peers blandt instituttets fastansatte med-
arbejdere. 
 

Institut-/centerledelsen rådfører sig med ansættelsesudvalget, inden der sendes en 
indstilling til dekanen om ansættelse. Det skal overvejes, om institut-/centerledelsen 
fremadrettet også skal rådføre sig med øvrige fagligt relevante medarbejdere.  
 
8) Dekanen påser, at stillingsbedømmelse sker efter de fastsatte regler og gældende 
kvalitetsmål og afgør, om indstillingen om ansættelse kan tiltrædes.  
 
Dekanen træffer den endelige afgørelse om ansættelse. Da der, jf. pkt. 3), udarbejdes 
flerårige bemandingsplaner på Arts, der klart beskriver de kvalifikationer, der kræves 
i nye stillinger, er ansættelserne et institut-/centeranliggende, så længe disse er inden 
for de aftalte rammer. Hvis ansættelserne overholder gældende kvalitetsmål og regler 
samt sker inden for de eksisterende bemandingsplaner, har dekanen ikke grund til at 
afvise, at en stilling kan tiltrædes.  
 
Opsummerende om Arts’ procedurer for ansættelser 
Som det fremgår af nærværende notat, efterkommer Arts’ strategi og politik ifm. VIP-
ansættelser i hovedtræk Universitetsledelsens beslutninger om principper for ansæt-
telser. Universitetsledelsens beslutning vedr. ansættelser giver dog anledning til føl-
gende overvejelser på Arts:   
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 Det skal overvejes, om Arts’ procedurer for ansættelser i højere grad skal define-
res i hht. eksplicitte kvalitetsmål (pkt. 1). 
 

 Akademisk Råd er inddraget forud for, at Arts’ strategi og politik ifm, ansættelser 
blev besluttet i 2013. Det skal besluttes, hvordan center- og institutfora samt 
Akademisk Råd fremadrettet skal inddrages i diskussionerne om ansættelsespro-
cedurer på Arts (pkt. 1).   
 

 Det fremgår af Universitetsledelses beslutning, at institut-/centerledelsen skal 
være forpligtiget til at rådføre sig med instituttets/centrets lektorer, seniorforske-
re og professorer – eller en repræsentativ undergruppe heraf - forud for opslag af 
nye stillinger (pkt. 4). Det skal overvejes, hvordan en sådan praksis kan indføres.  

 I Universitetsledelsens beslutning fremgår det ydermere, at institut-
/centerledelsen skal rådføre sig med en faglig gruppe af peers forud for nedsæt-
telsen af et bedømmelsesudvalg (pkt. 5) samt inden, der sendes en indstilling til 
dekanen om ansættelse (pkt. 7). Da fagligt relevante medarbejdere i hht. de eksi-
sterende politikker allerede rådfører institut-/centerledelsen forud for nedsættel-
se af bedømmelsesudvalg, skal det overvejes, om dette er tilstrækkeligt.  

 
Ved ændringer i Arts’ nuværende procedurer og politikker vedr. ansættelser er det 
naturligvis vigtigt at sikre, at disse fortsat efterlever forvaltningsretlige regler om ha-
bilitetskrav og tavshedspligt.   
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1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING 
Kommentarer 
I Q4 2016 er der igangsat 57 rådgivningsforløb. I forhold til Q3 2016 er det en forøgelse 
på 15 forløb, men i forhold til Q4 2015 er det en reducering på 10 forløb. De 57 forløb 
omfattede både anonyme og visiterede rådgivningsforløb. 
 
Fra 2015 til 2016 er der sket et fald (27) i antallet af rådgivningsforløb. Fra 207 i  2015 
til 180 i 2016. 
 
Et lavt forbrug af psykologisk rådgivning vil næsten pr. definition være et 
succeskriterie, da brugen af ordningen er et udtryk for, at der er forhold, der har 
krævet psykologisk rådgivning. En tidlig henvendelse om psykologisk rådgivning, hvor 
problemer håndteres i opløbet, vil imidlertid oftest være forbundet med mindre gener 
og eventuelt fravær, end hvis problemerne ikke håndteres og eskalerer, eller hvis 
problemerne først håndteres på et senere tidspunkt. 
 
Det lokale kendskab til den visiterede del af ordningen omkring psykologisk rådgivning, 
hvor lederen informeres om, hvorfor ordningen benyttes, kan kaste yderligere lys over 
udviklingen i rådgivningsforløb og årsagerne til behovet for rådgivning.  
 

2 

1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS). 

Rådgivningsforløb  Arts 
Aarhus 

BSS HE ST 
Enheds- 

adm. Øvrige1 AU 
2013 32 13 13 55 60 - 173 
2014 35 18 49 82 76 - 260 
2015 44 31 31 53 48 0 207 
2016 28 20 23 57 51 1 180 

Rådgivningsforløb Arts 
Aarhus 

BSS HE ST 
Enheds- 

adm. Øvrige AU 
Q4 2015 11 15 12 18 11 0 67 
Q1 2016 7 6 1 8 15 0 37 
Q2 2016 7 0 7 17 13 0 44 
Q3 2016 6 0 7 18 11 0 42 
Q4 2016 8 14 8 14 12 1 57 
Q1-Q4 2016 28 20 23 57 51 1 180 
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Kommentarer 
 
Det hyppigste rådgivningsområde er fortsat ”Stress/udbrændthed”, som udgør 52% af henvendelserne i 2016. Der er tale om et fald i sammenligning med 2015 (65%). 
Rådgivningsområdet ”samarbejdsproblemer” og ”funktionsproblemer” har haft en stigning fra 2015 til 2016; både kvartalsvis og for det samlede år.  

Rådgivningsområder 
Q4 

2015 
Q1 

2016 
Q2 

2016 
Q3 

2016 
Q4 

2016 2015 2016 
Funktionsproblemer (fx 
faglige 
problemstillinger) 11 5 8 7 10 21 30 
Afskedigelse 3 0 5 1 2 5 8 
Samarbejdsproblemer 4 7 4 2 11 19 24 
Voldsomme hændelser 7 4 1 2 0 21 7 
Stress/udbrændthed 35 19 22 24 28 134 93 
Angst/Depression 3 0 2 3 4 3 9 
Misbrug 1 0 0 0 1 1 1 
Relationsproblemer 2 2 1 2 0 2 5 
Helbredsproblemer 1 0 1 1 1 1 3 
AU 67 37 44 42 57 207 180 

Rådgivningsområder 2013 2014 2015 Q1 2016 Q2 2016 
Q3 

2016 
Q4 

2016 2016 
Funktionsproblemer (fx 
faglige problemstillinger) 7% 12% 10% 14% 18% 17% 18% 17% 
Afskedigelse 1% 14% 2% 0% 12% 2% 4% 5% 
Samarbejdsproblemer 9% 6% 9% 19% 9% 5% 19% 13% 
Voldsomme hændelser 4% 7% 10% 11% 2% 5% 0% 5% 
Stress/udbrændthed 79% 57% 65% 51% 50% 57% 49% 52% 
Angst/Depression 0% 1% 1% 0% 5% 7% 7% 5% 
Misbrug 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 
Relationsproblemer 0% 2% 1% 5% 2% 5% 0% 3% 
Helbredsproblemer 0% 1% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 
AU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



FEBRUAR 2017 
 

 
 AARHUS  

UNIVERSITET AU 

- FORBRUG AF RÅDGIVNINGSFORLØB 

4 

Kommentarer 
Tallene i nærværende tabeller udtrykker antal henvendelser pr 100 
ansatte. Det vil f.eks. sige, at for hver 100 ansatte er der 0,76 
henvendelser i Q4 2015 for hele AU. Data om antal ansatte er hentet 
fra sygefraværsstatistikken. Heraf fremgår det, at der var et fald på 9 
i antallet af medarbejdere på AU fra 2015 til 2016 
 
Der er sket en generel stigning på 0,26 i forbrug af rådgivningsforløb 
fra 2015 til 2016, fordelt på forløb pr. 100 ansatte.  
 
 
På næste side fremgår fakulteternes og Enhedsadministrationens 
forbrug af rådgivning opdelt på institutter/centre/ 
administrationscentre/vicedirektørområder.  
 
 
 

Udregningseksempel: AU Q4 2015: 67 forløb/8772 ansatte = 0,76 henvendelse pr. 100 ansatte  

Udvikling i andel 
af 
rådgivningsforløb Arts 

Aarhus  
BSS HE ST 

Enheds- 
adm. Øvrige AU 

2013 18% 8% 8% 32% 35% - 100% 
2014 13% 7% 19% 32% 29% - 100% 
2015 21% 14% 15% 26% 24% 0% 100% 
Q1 2016 19% 16% 3% 22% 41% 0% 100% 
Q2 2016 16% 0% 16% 39% 30% 0% 100% 
Q3 2016 14% 0% 17% 43% 26% 0% 100% 
Q4 2016 14% 25% 14% 25% 21% 2% 100% 
Total 2016 16% 11% 13% 32% 28% 1% 100% 

Antal rådgivnings- 
forløb pr. 100 
medarbejdere  Arts Aarhus BSS HE ST 

Enheds- 
adm. Øvrige AU 

Q4 2015 1,14 1,6 0,53 0,69 0,62 0 0,76 
Total2015 1,13 0,82 0,34 0,52 0,7 0 0,6 
Q1 2016 0,74 0,64 0,04 0,31 0,85 0 0,43 
Q2 2016 0,73 0 0,3 0,66 0,73 0 0,51 
Q3 2016 0,65 0 0,3 0,69 0,61 0 0,48 
Q4 2016 0,85 1,5 0,34 0,54 0,66 2,17 0,66 
Total 2016 1,31 1,14 0,46 0,85 1,04 0,54 0,86 
2015 til 2016 0,18 0,32 0,12 0,33 0,34 0,54 0,26 
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Enheder med under 20 medarbejdere på fakulteterne er af anonymitetshensyn placeret i kategorien ‘Øvrige’.  

Arts Q1 Q2 Q3 Q4 Total 

CUDIM 2 0 0 0 2 

Institut for Kultur og Samfund 4 1 2 2 9 
Danmarks institut for Pædagogik 
og Uddannelse 1 4 2 2 9 
Institut for Kommunikation og 
Kultur 0 2 2 3 7 

Øvrige 0 0 0 1 1 

Total 7 7 6 8 28 

Aarhus BSS Q1 Q2 Q3 Q4 Total 
Center for Undervisning og Læring 0 0 0 0 0 
Institut for 
Erhvervskommunikation 0 0 0 0 0 
Institut for Forretningsudvikling 
og Teknologi 1 0 0 1 2 
Institut for Statskundskab 4 0 0 4 8 
Institut for Virksomhedsledelse 1 0 0 1 2 
Institut for Økonomi 0 0 0 2 2 
Juridisk Institut 0 0 0 2 2 
Psykologisk Institut 0 0 0 1 1 
Øvrige 0 0 0 3 3 
Total 6 0 0 14 20 

Health Q1 Q2 Q3 Q4 Total 

Institut for Biomedicin 1 1 1 2 5 

Institut for Folkesundhed 0  0 2 0 2 

Institut for Klinisk Medicin 0  3 3 5 11 
Institut for Odontologi og Oral 
Sundhed 0  2 0 1 3 

Institut for Retsmedicin 0  1 0 0 1 

Øvrige 0  0 1 0 1 

Total 1 7 7 8 23 

Enhedsadministrationen Q1 Q2 Q3 Q4 Total 

Administrationscenter Arts 2 4 0 0 6 

Administrationscenter Aarhus BSS 3 2 1 3 9 

Administrationscenter HE 0 0 0 1 1 

Administrationscenter ST 3 2 4 0 9 

AU HR 0 0 0 0 0 

AU IT 1 1 2 1 5 

AU Uddannelse 4 1 3 2 10 

AU Økonomi og Bygninger 0 1 1 1 3 

Forskning og Eksterne relationer 1 1 0 3 5 

Universitetsledelsens Stab 1 1 0 1 3 

Total 15 13 11 12 51 

Science and Technology Q1 Q2 Q3 Q4 Total 
Center for Bioinformatik (BiRC)  0 1 1 0 2 
Ingeniørhøjskolen Aarhus 
Universitet  0 0 0 1 1 
Institut for Agroøkologi 1 1 3 2 7 
Institut for Bioscience Aarhus 2 7 0 2 11 
Institut for Bioscience Roskilde 0 0 0 0 0 
Institut for Datalogi 0 3 2 1 6 
Institut for Fysik og Astronomi 0 0 4 0 4 
Institut for Fødevarer 0 1 2 1 4 
Institut for Geoscience 0 0 0 0 0 
Institut for Husdyrvidenskab 1 1 3 3 8 
Institut for Ingeniørvidenskab 0 1 0 0 1 
Institut for Kemi 0 0 0 0 0 
Institut for Matematik 1 1 0 0 2 
Institut for Miljøvidenskab 1 0 1 0 2 
Institut for Molekylærbiologi og 
Genetik 2 1 0 1 4 
Interdisciplinary Nanoscience 
Center (iNANO)  0 0 1 1 2 
Øvrige 0 0 1 2 3 
Total 8 17 18 14 57 

Øvrige Q1 Q2 Q3 Q4 Total 
AIAS 0 0 0 1 1 
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Kommentarer 
Vær opmærksom på, at oversigten er udarbejdet ud fra afsluttede rådgivningsforløb i 2016. 
Opgørelsen udarbejdes på årsbasis. 
Som i de foregående år og kvartaler dominerer rådgivningsområdet ‘Stress/udbrændthed’ i 2016. 
Derudover dominerer rådgivningsområderne ”Funktionsproblemer” og ”Samarbejdsproblemer” i 
opgørelsen.    
 

16% 4% 

13% 

4% 

44% 

4% 
1% 5% 

1% 

8% 

Fordeling af afsluttede forløb på AU 

Funktionsproblemer

Afskedigelse

Samarbejdsproblemer

Voldsomme hændelser

Stress/Udbrændthed

Angst/Depression

Misbrug

Relationsproblemer

Helbredsproblemer

Andet

Rådgivningsområder Arts Aarhus BSS Health 
Science & 

Technology 
Enheds-

administrationen Øvrige AU 

Funktionsproblemer (fx 
faglige 
problemstillinger) 5 3 2 7 7 1 25 
Afskedigelse 1 0 4 0 1 0 6 

Samarbejdsproblemer 3 2 5 3 8 0 21 

Voldsomme hændelser 1 4 1 0 1 0 7 

Stress/udbrændthed 13 7 7 29 13 1 70 

Angst/Depression 1 1 0 4 0 0 6 
Misbrug 1 0 1 0 0 0 2 

Relationsproblemer 2 1 0 2 3 0 8 

Helbredsproblemer 0 0 0 1 0 0 1 
Andet 1 4 2 2 3 0 12 
Total 28 22 22 48 36 2 158 
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- FORDELING PÅ STILLING 2016 

Fordeling på stilling Arts 
Aarhus 

BSS Health 

Science 
& Tech-
nology 

Enheds-
administ
rationen Øvrige AU 

VIP 13 5 3 18 0 1 40 
TAP 6 5 9 8 33 0 61 
PH.D 7 6 5 16 0 0 34 
Tidsbegrænset 1 2 1 3 0 1 8 
Ikke oplyst 1 4 4 3 3 0 15 

Kommentarer 
Vær opmærksom på, at oversigten er udarbejdet ud fra afsluttede rådgivningsforløb  
i 2016. Opgørelsen udarbejdes på årsbasis. 
Henholdsvis 25% og 39% af de afsluttede rådgivningsforløb i 2016 har været fordelt 
på VIP og TAP ansatte. 22% af rådgivningsforløbene har omhandlet PH.D. 
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2. ARBEJDSULYKKER 2016 
Introduktion til arbejdsulykkesstatistik for ansatte ved Aarhus Universitet 2015-2016 
Med nærværende arbejdsulykkesstatistik har AU-HR udbygget data om arbejdsulykker, så de er mere detaljeret med henblik på at styrke forebyggelsesindsatsen. Som hidtil præsenteres  tallene for de 
anmeldepligtige arbejdsulykker for det forgangne år ved det nye års begyndelse, og i løbet af året bliver der gjort kvartalsstatus.  Det nye består i, at arbejdsulykkesstatistikken fra 2016 også indeholder data 
om registrerede arbejdsulykker og nærved ulykker.  De registrerede arbejdsulykker er hændelser, hvor der er sket personskade i forbindelse med arbejdets udførelse, men hvor der 1) ikke har været 
sygedage ud over tilskadekomstdagen og 2) ikke har været udgifter forbundet med arbejdsulykken. Nærved ulykkerne er ulykker, som personer oplever, men hvor der ikke er nogen personskade.  
 
Udvikling 2015 -2016. 
Der er sket et fald på 2 i antallet af anmeldepligtige arbejdsulykker fra 47 ulykker i 2015 til 45 ulykker i 2016. Den faldende tendens ses også for ST som har 4 færre og BSS som har 2 færre end i 2015. HE er 
steget med 3 og Enhedsadministrationen er steget med 1 i forhold til 2015. Arts står uændret på 2 anmeldte ulykker for både 2015 og 2016. 
 
Anmeldte og registrerede arbejdsulykker i 2016. 
Data for 2016 præsenteres med tal for alle typer af arbejdsulykker. Som det fremgår, er der anmeldt og registreret i alt 101 arbejdsulykker på AU. Heraf er 45 anmeldt og 56 er registreret.  

 

               

            

  

      

              

           

  

             

 

              

 

  

    

           

            

               

             

    

  

     

Hvad er en arbejdsulykke? 
En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som sker efter en hændelse eller påvirkning. 
Hændelsen eller påvirkningen skal være pludselig eller højst vare 5 dage.  
 
Hvad skal anmeldes til Arbejdstilsynet?  
Er der sket en arbejdsulykke på din arbejdsplads har arbejdsgiveren pligt til at anmelde ulykken til 
Arbejdstilsynet via AU HR.  Læs mere her. 
 
AU HR sørger for den korrekte registrering og foretager den formelle anmeldelse Arbejdstilsynet. 
Alle ulykker, som medfører mere end én dags fravær bliver anmeldt til Arbejdstilsynet af AU HR. 
 
Hvad er en registrering? 
De registrerede arbejdsulykker er hændelser, hvor der er sket personskade i forbindelse med 
arbejdets udførelse, men hvor der 1) ikke har været sygedage ud over tilskadekomstdagen og  
2) ikke har været udgifter forbundet med arbejdsulykken. 

 
AU HR registrerer skaden men anmelder ikke til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Skaden kan 
dog tages op i tilfælde af efterfølgende gener eller udgifter forbundet til skaden. Ifølge 
lovgivningen vil muligheden for at få ulykken anmeldt som en arbejdsskade udløbe 1 år efter 
tilskadekomstdagen.  
 
Hvad er en nærvedulykke? 
En nærvedulykke er en hændelse, hvor der ikke sker personskade, hvorfor den heller ikke 
anmeldes til Arbejdstilsynet, men registreres på AU. Registrering af nærvedulykker kan være et 
væsentligt element i den forebyggende indsats.  
 
Læs mere arbejdsulykker her  

FAKTABOKS 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/anmeldskade/
http://aes.dk/da/Arbejdsskader/Information-til-fagforeninger/Hvad%20er%20en%20arbejdsskade.aspx
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/anmeldskade/
http://aes.dk/da/Arbejdsskader/Information-til-fagforeninger/Hvad%20er%20en%20arbejdsskade.aspx
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Der er sket et fald på 2 i antallet af anmeldepligtige arbejdsulykker fra 47 ulykker i 2015 til 45 ulykker i 2016. Den faldende tendens ses også for ST som har 4 færre og BSS som har 2 færre end i 2015. HE er 
steget med 3 og Enhedsadministrationen er steget med 1 i forhold til 2015. Arts står uændret på 2 anmeldte ulykker for både 2015 og 2016. 

Anmeldte arbejdsulykker ARTS BSS HE ST Enheds- 
adm. AU 

2013 6 2 13 32 25 78 
2014 3 2 18 31 22 76 
2015 2 2 9 22 12 47 
2016 2 0 12 18 13 45 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings ændring af personskadebegrebet har medført et væsentligt fald i 
antallet af anmeldelser fra 2015 

Anmeldte arbejdsulykker 
2016 ARTS BSS HE ST Enheds- 

adm. AU 

Q1 2016 2 0 7 3 3 15 
Q2 2016 0 0 1 10 1 12 
Q3 2016 0 0 1 3 3 7 
Q4 2016     3 2 6 11 
Total 2016 2 0 12 18 13 45 

ARTS 4% 
BSS  
2% 

HE 20% 

ST  
48% 

Enhedsadm.  
26% 

Anmeldte arbejdsulykker 
2015 ARTS BSS HE ST 

Enheds- 
adm. AU 

Q1 2015 0 0 3 5 5 13 

Q2 2015 1 0 2 2 1 6 

Q3 2015 0 0 1 9 0 10 

Q4 2015 1 2 3 6 6 18 

Total 2015 2 2 9 22 12 47 

Anmeldte arbejdsulykker 
2015 2016 ARTS BSS HE ST 

Enheds- 
adm. AU 

Q1 2015 - 2016 2 0 4 -2 -2 2 

Q2 2015 - 2016 -1 0 -1 8 0 6 

Q3 2015 - 2016 0 0 0 -6 3 -3 

Q4 2015 -2016 -1 -2 0 -4 0 -7 

Total 2015 - 2016 0 -2 3 -4 1 -2 

Anmeldte arbejdsulykker 2015 - 2016 
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Fraværsdage ved 
arbejdsulykker 2016 ARTS BSS HE ST ADM AU 
Under 1 dag 1   7 6 5 19 
1-3 dage     2 8 4 14 
4-6 dage       2   2 
7-13 dage 1     2 1 4 
14-20 dage     2   1 3 
21-29 dage         1 1 
1-3 måneder     1   1 2 
3-6 måneder           0 
Total 2016 2   12 18 13 45 

Fraværsdage ved 
arbejdsulykker 2015 ARTS BSS HE ST ADM AU 
Under 1 dag   1 1 3   5 
1-3 dage     3 11 5 19 
4-6 dage       4 2 6 
7-13 dage     1   2 3 
14-20 dage       2 2 4 
21-29 dage 2   2   1 5 
1-3 måneder     1 2   3 
3-6 måneder   1 1     2 
Total 2015 2 2 9 22 12 47 

Fraværsdage ved 
arbejdsulykker 2015 - 
2016  ARTS BSS HE ST ADM AU 
Under 1 dag 1 -1 6 3 5 14 
1-3 dage 0 0 -1 -3 -1 -5 
4-6 dage 0 0 0 -2 -2 -4 
7-13 dage 1 0 -1 2 -1 1 
14-20 dage 0 0 2 -2 -1 -1 
21-29 dage -2 0 -2 0 0 -4 
1-3 måneder 0 0 0 -2 1 -1 
3-6 måneder 0 -1 -1 0 0 -2 
Total 2015 0 -2 3 -4 1 -2 
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Ulykkens art 2016 ARTS BSS HE ST ADM AU 
Overfladiske sår eller skader     1 2 3 6 
Åbne sår     2 1 1 4 
Luksation, forstuvning, 
forstrækning, brud 1   3 8 6 18 
Forgiftning, infektion       2   2 
Tandskader     1     1 
Hjernerystelse 1       1 2 
Forbrænding, skoldning, kontakt 
med røg     1 1   2 
Andet #     4 4 2 10 
Total 2 0 12 18 13 45 

Ulykkens art 2015 ARTS BSS HE ST ADM AU 
Overfladiske sår eller skader           0 
Åbne sår       2 2 4 
Luksation, forstuvning, 
forstrækning, brud     3 14 7 24 
Forgiftning, infektion     1 2   3 
Tandskader   1       1 
Hjernerystelse 2     1 1 4 
Forbrænding, skoldning, kontakt 
med røg     1     1 
Andet   1 4 3 2 10 
Total 2 2 9 22 12 47 

Ulykkens art 2015 - 2016 ARTS BSS HE ST ADM AU 
Overfladiske sår eller 
skader 0 0 1 2 3 6 
Åbne sår 0 0 2 -1 -1 0 
Luksation, forstuvning, 
forstrækning, brud 1 0 0 -6 -1 -6 

Forgiftning, infektion 0 0 -1 0 0 -1 
Tandskader 0 -1 1 0 0 0 
Hjernerystelse -1 0 0 -1 0 -2 
Forbrænding, skoldning, 
kontakt med røg 0 0 0 1 0 1 
Andet 0 -1 0 1 0 0 
Total 0 -2 3 -4 1 -2 
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Anmeldte, registrerede og nærved arbejdsulykker 2016 

Arbejdsulykker ARTS BSS HE ST 
Enheds- 

adm. AU 
2016 anmeldte 2 0 12 18 13 45 
2016 registrerede 1 0 14 23 18 56 
2016 nærved 0 0 3 3 1 7 
2016 total 3 0 29 44 32 108 

Arbejdsulykker 2016 ARTS BSS HE ST 
Enheds- 

adm. AU 
Q1 2016 3 0 12 10 11 36 
Q2 2016 0 0 6 14 2 22 
Q3 2016 0 0 6 12 8 26 
Q4 2016     5 8 11 24 
Total 2016 3 0 29 44 32 108 

2 1 0 3 
0 0 0 0 

12 
14 

3 
29 

18 
23 

3 

44 

13 18 

1 
32 
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50%

60%
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100%

2016
anmeldte

2016
registrerede

2016
nærved

2016 total

Fordeling af arbejdsulykker 

Enheds- adm.

ST

HE

BSS

ARTS

Disse tabeller viser, hvordan alle typer af arbejdsulykker og 
nærvedulykker fordeler sig i 2016 
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Anmeldte og registrerede ulykker 
fordelt på fraværsperioder ARTS BSS HE ST ADM AU 
Under 1 dag 2   21 29 23 75 
1-3 dage     2 8 4 14 
4-6 dage       2   2 
7-13 dage 1     2 1 4 
14-20 dage     2   1 3 
21-29 dage         1 1 
1-3 måneder     1   1 2 
3-6 måneder           0 
Total 2016 3 0 26 41 31 101 

Som det fremgår af denne tabel, medfører langt de fleste ulykker fravær 
under 1 dag.  
 
Af tidligere tabeller fremgår det, at 45 ud af de 101 ulykker er anmeldt 
til Arbejdstilsynet fordi de enten medfører 1 eller flere dages eller har 
udgifter forbundet med ulykken.  
 
Af tabellen fremgår det, at det kun er 26 ulykker som medfører fravær 
ud over tilskadekomstdagen.  
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Overfladiske sår 
eller skader 

24% 

Åbne sår 
16% 

Luksation, 
forstuvning, 

forstrækning, 
brud 
23% 

Forgiftning, 
infektion 

5% Tandskader 
1% 

Hjernerystelse 
2% 

Forbrænding,  
skoldning,  

kontakt  
med røg 

6% 

Andet # 
25% 

Arbejdsulykker fordelt på ulykkesart 2016 

Ulykkens art  ved anm. og 
reg. ulykker 2016 ARTS BSS HE ST ADM AU 
Tandskader     1     1 
Hjernerystelse 1       1 2 
Forbrænding, skoldning, 
kontakt med røg     1 3   4 
Forgiftning, infektion     1 4   5 
Åbne sår     6 5 5 16 
Luksation, forstuvning, 
forstrækning, brud 1   4 10 8 23 
Overfladiske sår eller skader     8 9 7 24 
Andet # 1   5 10 10 26 
Total 3 0 26 41 31 101 



FEBRUAR 2017 
 

 
 AARHUS  

UNIVERSITET AU 
15 

Arbejdsulykker (anmeldte og registrerede) fordelt på fakulteter og institutter. 
ARTS Q1 Q2 Q3 Q4 Total 
Danmarks Institut for Pædagogik 
og Uddannelse 1       1 

Institut for Kultur og Samfund 2       2 
Total ARTS 3       3 

BSS Q1 Q2 Q3 Q4 Total 

          0 

Total BSS         0 

HE Q1 Q2 Q3 Q4 Total 
Institut for Odontologi og Oral Sundhed 3       3 

Institut for Folkesundhed 1       1 

Institut for Retsmedicin   2   2 4 

Institut for Klinisk Medicin 4 2 2   8 

Institut for Biomedicin 5 1 4 3 13 

Total HE 13 5 6 5 29 

ST Q1 Q2 Q3 Q4 Total 
Science Museerne   1   1 2 
Institut for Fødevarer 1 1   1 3 
Institut for Husdyrvidenskab 1 4 3 1 9 
Institut for Agroøkologi 1   1   2 
Institut for Molekylærbiologi og Genetik 3 1 1 1 6 
Institut for Geoscience       2 2 
Institut for Ingeniørvidenskab 1 2 1   4 
Ingeniørhøjskolen     1 1 2 
Institut for Miljøvidenskab     1 1 2 
Institut for Bioscience 4 4 4   12 
Total ST 11 13 12 8 44 

ADM Q1 Q2 Q3 Q4 Total 
AU-IT 1     2 3 
AU-Uddannelse 1   1 2 4 
AU-Økonomi og Bygninger 1     2 3 
Administrationscenter AR 2 1 2 1 6 
Administrationscenter BSS   1 1 3 5 
Administrationscenter HE 3   3   6 
Administrationscenter ST 3   1 1 5 
Total Administrationen 11 2 8 11 32 
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3. SYGEFRAVÆR 

Kommentarer til data  
Det gennemsnitlige sygefravær i 2016 er på 5,9 dage, hvilket er 0,4 dag mere end i 2015.  
 
På tværs af fakulteter og internt på fakulteter er der forskelle i det registrerede fravær. Fraværet på institutniveau kan ses  i bilaget med sygefraværsstatistikken.  
I forhold til eventuelle sammenligninger imellem og internt på fakulteter og i Enhedsadministrationen skal der tages højde for; 
• forskelle i registreringspraksis,  
• forskelle i arbejdsfunktioner og  
• de videnskabelige medarbejderes rapportering af sygedage.  
 
I HR-IT systemet AUHRA er det muligt at trække mere detaljerede statistikker, hvor sygefraværet kan filtreres – fx i forhold til enheder og fraværslængde.  
 
HR i administrationscentre, sekretariater og fraværsregistratorerne har bl.a. adgang til AUHRA.  
Læs mere om AUHRA på http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/auhra/  
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http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/auhra/
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Sygedage omfatter fraværstyperne:  
• Sygdom, 
• Graviditetsbetinget sygdom,  
• Arbejdsskade,  
• Delvis syg nedsat tid,  
• Delvis syg opgavefritagelse,  
• Sygdom §56 refusion. 

 
Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage i 
weekenden er hermed ikke medtaget. 
 
Sygedage for ansatte, der ikke har en fuldtidsstilling (37 timer pr. uge), er medtaget 
som hele dage (100 %). 
 
Sygedage, der ikke er registreret som 100 % fravær, er medtaget med den angivne 
fraværsprocent.   
 
Har en ansat skiftet institut, VD-område mv. i et kvartal, er fraværet medregnet i 
begge enheder. I 2015  vedrørte dette højest 100 dage på hele AU.  
Sygedage for ansatte med ”Socialt Kapitel” – fx fleksjobbere – er medtaget. 
 

SYGEFRAVÆR  -  Begrebsforklaringer 

Datagrundlaget – antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på 
enheder – er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel 
mellem registreret fravær og reelt fravær.  
Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i 
kategorien Øvrige på de fire fakulteter og i Enhedsadministrationen.  
 
 
Antal ansatte (Headcount) dækker over antallet af entydige månedslønnede 
ansatte (identifikation ved CPR-nummer) – herunder månedslønnede ph.d.’er. 
Antal ansatte adskiller sig hermed fra optællingsmetoder som årsværk, 
ansættelsesbrøk mv.  
 
• Ansatte med ansættelse i flere enheder er talt med i de pågældende enheder.  
•  

Antal ansatte pr. kvartal er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal 
ansatte på kvartalets første og sidste dag. 

•  
Antal ansatte pr. år er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte 
på årets første og sidste dag.  

 
Udregningsmetoden af antal ansatte gør, at der ikke vil være overensstemmelse 
mellem årsopgørelsen og summen af de fire kvartaler. 
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Fig. 1. Sygefravær 2016 fordelt på hovedområder og kvartaler 

Hovedområde Sygedage 
Antal 
ansatte 

Antal 
sygedage 
pr. ansat Q1 Q2 Q3 Q4 

Arts 6235 934 6,7 1,8 1,5 1,4 1,9 
Health 8806 2365 3,7 1 0,8 0,9 1 
Aarhus BSS 3871 934 4,1 1,0 0,8 1,1 1,3 
Science and 
Technology 12042 2575 4,7 1,3 1 1,1 1,2 
Øvrige * 60 46 1,3 0,4 0,3 0,1 0,5 
Enheds-
administrationen 20091 1809 11,1 1,6 2,5 2,2 3,2 
Total 51105 8663 5,9 7,1 6,9 6,8 9,1 

Fig. 2. Sygefravær 2015 fordelt på hovedområder og kvartaler 

Hovedområde Sygedage 
Antal 
ansatte 

Antal 
sygedage 
pr. ansat Q1 Q2 Q3 Q4 

Arts 6423 963 6,7 2 1,4 1,6 1,6 
Health 8097 2386 3,4 1,1 0,8 0,7 1 
Aarhus BSS 4351 922 4,7 1,6 1 0,8 1,3 
Science and Technology 10664 2602 4,1 1,2 0,9 0,7 1,1 
Øvrige * 76 31 2,5 1,6 0,3 0 0,2 
Enheds- 
administrationen 18048 1768 10,2 3,2 2,1 2 2,8 

Total 47659 8672 5,5 10,7 6,5 5,8 8,0 

Fig. 3. Ændringer i Sygefravær 2015 - 2016  fordelt på hovedområder og kvartaler 

Hovedområde Sygedage 
Antal 
ansatte 

Antal 
sygedage 
pr. ansat Q1 Q2 Q3 Q4 

Arts -188 -29 0,00 -0,2 0,1 -0,2 0,3 
Health 709 -21 0,33 -0,1 0 0,2 0 
Aarhus BSS -480 12 -0,57 -0,6 -0,2 0,3 0 
Science and Technology 1378 -27 0,58 0,1 0,1 0,4 0,1 
Øvrige* -16 15 -1,15 -1,2 0 0,1 0,3 
Enheds- 
administrationen 2043 41 0,90 -1,6 0,4 0,2 0,4 
Total 3446,0 -9,0 0,4 -3,6 0,4 1,0 1,1 

* Øvrige omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) og DANDRITE. 

Kommentarer til Fig. 1-3 
Fraværet i dage pr. medarbejder ses i kolonnen ”Antal sygedage pr. ansat” i alle tre 
figurer. Heraf fremgår det, at der er sket en stigning på 0,4 dage fra 2015 til 2016. 
 
Stigningerne er sket på fakulteterne ARTS, HE, ST samt Enhedsadministrationen, 
hvor sidstnævnte har den højeste stigning med næsten én dag pr. medarbejder.  
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Nedenstående tabeller viser det samlede fravær for institutter og centre på ARTS for 2015 og 2016 samt udviklingen fra 2015 til 2016.  

2016 total 
 

Udviklingen i fravær 2015 -2016 

Institut/VD Sygedage Antal ansatte 

Antal 
sygedage 
pr. ansat 

 
Institut/VD Sygedage Antal ansatte 

Antal 
sygedage 
pr. ansat 

IKK 2437 1171 8,30 
 

IKK 708 890 2,15 
IKS 1724 1425 4,84 

 
IKS -921 1072 -2,65 

DPU 1816 960 7,56 
 

DPU 518 717 2,22 
Rådg. og støtte 73 65 2,24 

 
Rådg. og støtte -467 24 -10,93 

CUDIM 185 132 5,64 
 

CUDIM 1 100 -0,11 
Øvrige 53 35 6,13 

 
Øvrige 26 22 4,05 

  6288 3788 6,64 
 

Total 2016  -135 2825 -0,03 

         
         
         2015 total 

     

Institut/VD Sygedage Antal ansatte 

Antal 
sygedage 
pr. ansat 

     
IKK 1729 281 6,15 

     IKS 2645 353 7,49 
     DPU 1298 243 5,34 
     

Rådg. og støtte 540 41 13,17 
     

CUDIM 184 32 5,75 
     Øvrige 27 13 2,08 
       6423 963 6,67 
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Dato: 3. marts 2017 
AU HR / MKK 

 

Modtagere: FAMU og FSU - ARTS Notat 

Angående: 
Juridiske rammer for videregivelse og offentliggørelse af oplysninger og viden, 
som ansatte på Aarhus Universitet er kommet i besiddelse af i forbindelse med deres arb
de. 
 
 
 
Notatet er udarbejdet på baggrund af et ønske fra FAMU-FSU på Arts, om at hjælpe ansatte på 
AU-ARTS med at være sig bevidste om de juridiske rammer for videregivelse og offentliggørelse 
af oplysninger og viden, som man som ansat på Aarhus Universitet er kommet i besiddelse af, 
via sit arbejde. 

Aarhus Universitets personaleadministrative retningslinjer vejleder ansatte om regler og ram-
mer for tavshedspligt 

”Du kan under din ansættelse få kendskab til fortrolige oplysninger, som du i medfør af straf-
felovens bestemmelser om tavshedspligt ikke må omtale eller videregive i øvrigt. Dette gælder 
også efter dit ansættelsesforhold på universitetet er ophørt. Udover et eventuelt strafansvar 
efter straffelovens bestemmelser, reguleres spørgsmålet om behandling og videregivelse af 
personfølsomme oplysninger i persondataloven. 

En oplysning er fortrolig, når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsent-
lige hensyn til universitetets interesser eller når det er nødvendigt at hemmeligholde den af 
hensyn til enkeltpersoners personlige forhold”. 

Spørgsmålet om offentlige ansattes ytringsfrihed har igennem de senere år været genstand for 
offentlig debat. Justitsministeriet har, på baggrund af en betænkning fra regeringens ekspertud-
valg, udarbejdet en vejledning, som, med Justitsministerens ord, skal ”skabe klarhed om regler 
for ytringsfrihed for offentlige ansatte”.  
Se også pressemeddelelsen fra Justitsministeriet.  
 
Læs Justitsministeriets vejledning her.  
 
Ved at gøre sig bekendt med og ved at anvende Aarhus Universitets personaleadministrative 
retningslinjer samt Justitsministeriets vejledning kan ansatte på Aarhus Universitet opnå større 
klarhed om rammerne for videregivelse og offentliggørelse af oplysninger og viden, som de er 
kommet i besiddelse af via deres ansættelse.  
 
De vigtigste pointer om ytringsfrihed og tavshedspligt i forbindelse med arbejdet er: 
• Man skal gøre det klart, at man udtaler sig på egne vegne og ikke på myndighedens veg-

ne.  
• Man må ikke bryde sin tavshedspligt.  
• Man må ikke udtale sig på en freds- eller æreskrænkende måde, f.eks. ved at fremsætte 

injurier.  

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-ansaettelse/tavsheds/
http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2016/vejledning-om-offentligt-ansattes-ytringsfrihed
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2016/vejledning_om_offentligt_ansattes_ytringsfrihed.pdf
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• Man må ikke udtrykke sig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige op-
lysninger om væsentlige forhold inden for ens eget arbejdsområde.  

Ledere og samarbejdsorganer på alle niveauer kan desuden anvende retningslinjer og vejlednin-
ger som grundlag for udøvelse af daglig ledelse og i forbindelse med drøftelse af emner med re-
lation til ytringsfrihed og tavshedspligt.  



1

Vejledning om offentligt 
ansattes ytringsfrihed

Oktober 2016

Bilag 7



Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Oktober 2016

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Telefon

72 26 84 00

Email

jm@jm.dk

Foto

Lars Svankjær



Indhold

Forord  5

Indledning  6

Overblik  7

Hvad siger reglerne?  8

Ytringer på egne vegne eller på myndighedens vegne  10

Tavshedspligt  11

Myndighedens interne  beslutningsproces og funktionsevne  12

Andre begrænsninger  14

Offentligt ansattes meddeleret og “whistleblowing”  15

Lovlige ytringer og  ledelsens reaktion  17

Åbenhed i den offentlige sektor og på den enkelte arbejdsplads 19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



4



5

Forord

Det er afgørende for et velfungerede demokrati, at offentligt ansatte 

deler deres viden i den offentlige debat. 

Offentligt ansattes deltagelse i debatten er ikke kun af betydning 

for den enkelte ansatte. Den er mindst lige så vigtig for samfundet, 

fordi offentligt ansatte – i kraft af deres særlige viden og erfaring 

inden for deres fagområder – kan være med til at højne det faglige 

niveau i den offentlige debat. 

Det er en grundlæggende forudsætning for, at offentligt ansatte  

benytter deres adgang til at deltage i den offentlige debat, at både an-

satte og ledere er klar over omfanget af de ansattes ret til at ytre sig.

Formålet med at genudgive Justitsministeriets vejledning om offent-

ligt ansattes ytringsfrihed fra 2006 i en sprogligt forenklet udgave er 

derfor at skabe klarhed om de overordnede regler og principper for 

offentligt ansattes ytringsfrihed. 

Jeg håber også, at vejledningen kan fungere som inspiration til, 

hvordan man på de enkelte arbejdspladser kan fremme den videre 

debat om offentligt ansattes ytringsfrihed. 

Søren Pind
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6 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Indledning   

Demokrati og åbenhed er grundlæggende værdier i Danmark. Det 

gælder også i den offentlige sektor. Derfor er det vigtigt, at offentligt 

ansatte er trygge ved at bruge deres ytringsfrihed og deltage i den 

offentlige debat med deres viden og synspunkter.

Men hvornår må man udtale sig kritisk om sin arbejdsplads? Skal 

man gå til sin ledelse, før man udtaler sig offentligt om sin arbejds-

plads? Kan man risikere at miste sit arbejde, hvis man afslører 

ulovlige forhold på sin arbejdsplads? Hvad er reglerne om offentligt 

ansattes ytringsfrihed? 

Det har i praksis vist sig, at der på offentlige arbejdspladser kan være 

forskellige opfattelser og udlægninger af, hvordan disse spørgsmål 

skal besvares. Det har givet anledning til en vis usikkerhed blandt 

både ledere og medarbejdere. Denne vejledning har derfor til formål 

at give grundlæggende information om rammerne for ytringsfrihed 

for alle offentligt ansatte – både ledere og medarbejdere.

• Vejledningen skal virke som en guide for ansatte og ledere 

på offentlige arbejdspladser i konkrete situationer. 

• Vejledningen skal hjælpe til at styrke de offentligt ansattes 

deltagelse i den offentlige debat.  

• Vejledningen skal hjælpe til, at man på offentlige arbejds-

pladser rundt om i landet kan fremme åbenhed og debat om 

arbejdspladsens forhold. 

Det sidste kan f.eks. ske, når man drøfter eller gennemfører perso-

nale- og ledelsespolitikker på arbejdspladsen. Samtidig vil vejled-

ningen kunne indgå ved seminarer, kurser eller andre arrangemen-

ter, der afholdes af f.eks. arbejdsgivere eller faglige organisationer.
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Overblik

Rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed kan opsummeres på 

følgende måde:

• Man skal gøre det klart, at man udtaler sig på egne vegne og 

ikke på myndighedens vegne.

• Man må ikke bryde sin tavshedspligt.

• Man må ikke udtale sig på en freds- eller æreskrænkende 

måde, f.eks. ved at fremsætte injurier.   

• Man må ikke udtrykke sig i en urimelig grov form eller frem-

sætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold 

inden for ens eget arbejdsområde.

Holder man sig inden for disse rammer, må man som udgangspunkt 

sige, hvad man vil. Det gælder, selv om man udtaler sig kritisk over 

for sin arbejdsplads. Det gælder også, selv om man ikke først har 

rejst kritikken internt eller i øvrigt orienteret sin ledelse. 

Sidder man tæt på myndighedens ledelse, skal man dog også være 

opmærksom på nogle andre forhold. Det er beskrevet nedenfor  

under overskriften “myndighedens interne beslutningsproces og 

funktionsevne”.

3



8 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Hvad siger reglerne?

Offentligt ansatte har en udstrakt ytringsfrihed, der betyder, at de 

som udgangspunkt ikke kan afskediges, degraderes eller på anden 

måde mødes med negative konsekvenser på jobbet på grund af 

deres ytringer. 

Offentligt ansatte er dog – ligesom alle andre borgere – underlagt 

visse begrænsninger i deres ytringsfrihed. 

Med grundlovens § 77 er det bestemt, at alle borgere i Danmark har 

ytringsfrihed. Bestemmelsen gælder naturligvis også for offentligt 

ansatte. 

I grundlovens § 77 står der: “Enhver er berettiget til på tryk, i skrift 

og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domsto-

lene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde 

på ny indføres”.

Bestemmelsen beskytter som udgangspunkt alle former for ytringer. 

Det vil sige alt fra faglige beskrivelser og synspunkter til politiske 

holdninger. Det gælder uanset, om ytringerne er fremsat i tekst, 

tale eller billeder og i forbindelse med taler, møder, interviews, læ-

serbreve, debatindlæg, indlæg på de sociale medier, kunstneriske 

udtryksformer osv.

Bestemmelsen indeholder et forbud mod, at offentlige myndigheder 

indfører censur eller andre forebyggende foranstaltninger. Det vil 

sige, at der ikke må fastsættes regler om, at der forud for en offent-

liggørelse af ytringer skal indhentes tilladelse. Der må heller ikke 

lægges andre hindringer i vejen for ytringernes offentliggørelse.
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Ytringsfriheden er også beskyttet af Den Europæiske Menneske-

rettighedskonventions artikel 10. Bestemmelsen gælder også for 

offentligt ansatte. 

I bestemmelsen står der: “Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne 

ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage og meddele op-

lysninger eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og 

uden hensyn til landegrænser…”.

Der gælder visse begrænsninger i borgernes ytringsfrihed. Disse 

begrænsninger gælder også for offentligt ansatte. Der er redegjort 

nærmere for begrænsningerne i offentligt ansattes ytringsfrihed i 

det følgende. 

Hvis man som offentligt ansat er i tvivl om, hvorvidt en påtænkt eller 

allerede fremsat ytring holder sig inden for rammerne af sin ytrings-

frihed, kan man bl.a. rette henvendelse til sin faglige organisation.



10 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Ytringer på egne vegne eller på 
myndighedens vegne

Som offentligt ansat er man beskyttet af grundlovens bestemmelse 

om ytringsfrihed. Det betyder, at man på egne vegne kan deltage 

i den offentlige debat og fremsætte personlige meninger og syns-

punkter. Det gælder også emner, der vedrører ens eget arbejdsom-

råde. Det gælder derudover, når man ikke kun udtaler sig på egne 

vegne, men også når man samtidig udtaler sig på vegne af andre, 

f.eks. tillidsrepræsentanter, som udtaler sig kritisk om forholdene på 

arbejdspladsen på vegne af en medarbejdergruppe.

Beskyttelsen af offentligt ansattes ytringsfrihed gælder kun, når 

man som offentligt ansat ytrer sig på egne vegne. 

Det betyder omvendt, at ledelsen på en offentlig arbejdsplads kan 

fastsætte regler for, hvem der må udtale sig på myndighedens vegne. 

Ledelsen kan også fastsætte retningslinjer for indholdet af udtalelser, 

der fremsættes på myndighedens vegne.

Når man derimod ytrer sig på egne vegne, kan ledelsen ikke kræ-

ve, at man først skal indhente tilladelse til at fremføre en påtænkt 

ytring. Ledelsen kan heller ikke kræve, at man skal orientere ledel-

sen om ytringer, der fremsættes på egne vegne.

Hvis der er risiko for, at offentligheden fejlagtigt vil kunne opfatte en 

ytring som udtryk for myndighedens synspunkter, skal man være 

opmærksom på at præcisere, at man ytrer sig på egne vegne.
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Tavshedspligt

Offentligt ansatte har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, som 

de får kendskab til gennem deres arbejde. Tavshedspligten gælder 

kun for fortrolige oplysninger. 

En oplysning er fortrolig, når det er nødvendigt at hemmeligholde 

oplysningen for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller 

private interesser. Det kan f.eks. være oplysninger om private per-

soners sygdomsforløb eller statens økonomiske interesser.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt en oplysning er fortrolig og dermed 

omfattet af tavshedspligten, kan man f.eks. drøfte det med sin leder. 

Offentligt ansatte må som det klare udgangspunkt ikke ytre sig om 

oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten. Se dog afsnittet om 

meddeleret og “whistleblowing”, hvor der er redegjort for de helt 

særlige tilfælde, hvor offentligt ansatte alligevel har ret til at ytre sig 

om f.eks. tavshedsbelagte oplysninger.  
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12 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Myndighedens interne 
beslutningsproces og 
funktionsevne

Hensynet til offentlige myndigheders interne beslutningsproces og 

funktionsevne betyder, at offentligt ansatte i særlige tilfælde skal 

udvise tilbageholdenhed med at ytre sig. 

Når man skal vurdere, om hensynet til myndighedens interne beslut-

ningsproces og funktionsevne betyder, at man ikke bør udtale sig om 

et emne, kan man navnlig lægge vægt på følgende momenter: 

• Angår ytringen forhold inden for ens eget arbejdsområde? 

Begrænsningen vedrører nemlig kun udtalelser om sager in-

den for ens eget arbejdsområde.

• Hvilken position har man i myndigheden, og hvor tæt har 

man været på beslutningsprocessen? Begrænsningen gæl-

der normalt kun centralt placerede medarbejdere, der har 

medvirket i beslutningsprocessen.  Ansatte med funktioner, 

der ligger langt fra de politiske og administrative beslutnings-

tagere, og som derfor ikke er eller har været aktivt medvir-

kende i beslutningsprocessen, vil i almindelighed ikke være 

underlagt nogen begrænsninger.  
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• Er ytringen fremsat før eller efter, at en beslutning er truffet? 

En ytring, der fremsættes offentligt, før eller i nær tidsmæs-

sig sammenhæng med, at en beslutning er truffet, kan have 

større skadevirkning for den interne beslutningsproces end 

en ytring, der fremsættes længere tid efter, at beslutningen 

er truffet.

• Man har som offentligt ansat en vidtgående frihed til at ud-

tale sig om ressourcespørgsmål, som kan have væsentlig 

betydning for de fremtidige forhold på arbejdspladsen, f.eks. 

nedskæringer. 

• En offentligt ansat har ret til at fremføre en eventuel kritik 

offentligt uden først at rejse kritikken internt på arbejdsplad-

sen over for f.eks. ledelsen eller en tillidsrepræsentant. I en 

række tilfælde vil det dog kunne være mest hensigtsmæssigt 

og fornuftigt først at rejse kritikken via de interne systemer, 

bl.a. af hensyn til muligheden for at forbedre de forhold, man 

finder er kritisable, og af hensyn til de fremtidige samar-

bejdsforhold på arbejdspladsen. Dette kan arbejdsgiveren 

dog ikke stille som krav. 



14 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Andre begrænsninger

Offentligt ansatte må – ligesom andre borgere – ikke komme med 

freds- og ærekrænkende udtalelser. Sådanne udtalelser er strafbare 

efter bestemmelserne i straffelovens kapitel 27. Det drejer sig bl.a. 

om videregivelse af oplysninger om en anden persons rent private 

forhold eller fremsættelse af injurierende udtalelser. 

Man må heller ikke ytre sig i en urimelig grov form om sin arbejds-

plads. Det betyder, at man godt må udtale sig groft kritisk om forhol-

dene på sin arbejdsplads, hvis forholdene giver grund til det. Men 

man må ikke udtale sig i en urimelig grov form.  

Herudover må man ikke fremsætte åbenbart urigtige oplysninger 

om væsentlige forhold inden for sit eget arbejdsområde.

Det er vigtigt at understrege, at ledelsen ikke kan pålægge offentligt 

ansatte andre begrænsninger i deres ytringsfrihed end dem, der 

er beskrevet i denne vejledning. Der kan således f.eks. ikke under 

henvisning til en loyalitetsforpligtelse mellem en ansat og dennes 

arbejdsplads pålægges den ansatte yderligere begrænsninger i 

ytringsfriheden.

8



15

Offentligt ansattes meddeleret  
og “whistleblowing”

Offentligt ansatte har en såkaldt meddeleret. Det betyder, at offentligt 

ansatte har ret til at give pressen og andre eksterne parter oplysnin-

ger i tilfælde, hvor der kan være spørgsmål om ulovlig forvaltning 

eller anden uredelighed i den offentlige forvaltning – f.eks. åbenbart 

misbrug af offentlige midler. Sådanne ytringer betegnes nogle gange 

også som “whistleblowing”.

Offentligt ansatte kan som udgangspunkt frit videregive ikke-fortrolige 

oplysninger til pressen eller andre eksterne parter. Det gælder også 

i tilfælde, hvor der kan være spørgsmål om ulovlig forvaltning eller 

anden uredelighed i den offentlige forvaltning, herunder åbenbart 

misbrug af offentlige midler. 

Hvis der er tale om fortrolige oplysninger, vil sådanne oplysninger 

kun kunne videregives til pressen eller andre, hvis det varetager 

en åbenbar almen interesse eller eget eller andres tarv, som der 

står i straffelovens § 152 e. Det vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis 

den ansatte videregiver oplysninger om konstaterede ulovligheder 

inden for den offentlige forvaltning. 

Omvendt skal man som offentligt ansat være opmærksom på, at det 

er strafbart at videregive fortrolige oplysninger, hvis videregivelsen 

ikke varetager en åbenbar almen interesse eller eget eller andres 

tarv. Det vil samtidig kunne medføre negative ansættelsesretlige 

konsekvenser – f.eks. afskedigelse. Den nærmere vurdering af, om 

videregivelse af fortrolige oplysninger varetager de nævnte hensyn 

vil bero på et konkret skøn, der i sidste ende foretages af domstolene. 

9



16 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Derudover har offentligt ansatte, som bliver pålagt ulovlige ordrer, 

ret – og i visse tilfælde også pligt – til at underrette internt om ulovli-

ge, herunder fagligt uforsvarlige, forhold. Offentligt ansatte har altså 

også en “intern meddeleret”.

Offentligt ansatte har desuden ret til at rette henvendelse til rele-

vante eksterne tilsynsorganer, herunder Folketingets Ombudsmand 

eller Rigsrevisionen, i tilfælde af klare ulovligheder.

Der kan ikke stilles krav om, at offentligt ansatte har foretaget en 

forudgående intern underretning om ulovligheder eller uforsvarlige 

forhold, hvis underretningen ikke kan forventes at få noget resultat. 

I sådanne tilfælde kan den ansatte altså gå direkte til f.eks. pres-

sen, Folketingets Ombudsmand eller Rigsrevisionen.   

Offentligt ansatte, der henvender sig til en myndighed om f.eks. 

ulovlig forvaltning, kan ikke forvente, at deres identitet ikke kommer 

til andres kendskab, hvis identiteten fremgår af sagen. Det skyldes, 

at den type oplysninger som udgangspunkt vil være omfattet af ret-

ten til aktindsigt. 
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10 Lovlige ytringer og  
ledelsens reaktion

Hvis en offentligt ansat ytrer sig i overensstemmelse med de ret-

ningslinjer, der er beskrevet i denne vejledning, er ytringen lovlig. 

Det betyder, at ytringen ikke i sig selv kan føre til afskedigelse eller 

andre former for direkte eller indirekte sanktionering – som f.eks. 

ændring af den ansattes arbejdsområde, eller at den ansatte ikke 

tilgodeses i forbindelse med tildeling af løntillæg.

Der kan dog være tilfælde, hvor følgevirkningerne af en lovlig ytring 

– f.eks. samarbejdsvanskeligheder – er af en så alvorlig karakter, 

at det kan danne grundlag for, at ledelsen gør brug af de nævnte 

reaktioner over for den offentligt ansatte. 

Ledelsen skal i sådanne tilfælde være særligt opmærksom på de 

krav, der gælder om, at samarbejdsvanskelighederne skal være 

betydelige, at vanskelighederne i det væsentlige skal skyldes den 

ansatte, og at samarbejdsvanskelighederne skal søges løst på den 

mindst indgribende måde for den ansatte. Ledelsen skal samtidig 

være opmærksom på, om den kan bevise de nævnte forhold, og at 

der i den forbindelse stilles krav om, at der skal være et særligt sik-

kert bevismæssigt grundlag. Derudover skal ledelsen have sig det 

vægtige hensyn til offentligt ansattes ytringsfrihed for øje.

Hvis man som offentligt ansat oplever at blive mødt med negative 

ledelsesreaktioner på grund af en lovlig ytring, kan man rette hen-

vendelse til sin faglige organisation eller fagforening. 



18 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Hvis man som leder i en offentlig myndighed er i tvivl om, hvor-

vidt betingelserne for at gøre brug af negative ledelsesreaktioner 

over for en ansat på grund af dennes ytringer er til stede, og denne 

tvivl ikke kan afklares internt i myndigheden, kan myndigheden ef-

ter normal praksis kontakte henholdsvis KL, Danske Regioner eller  

Moderniseringsstyrelsen med henblik på at drøfte spørgsmålet.
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Åbenhed i den offentlige sektor  
og på den enkelte arbejdsplads

Begreber som åbenhed, gennemsigtighed og troværdighed er væ-

sentlige værdier i den offentlige forvaltning. Det er derfor naturligt, 

at offentligt ansatte, der har en grundig indsigt i og interesse for for-

holdene inden for deres egne arbejdsområder, også bidrager med 

deres viden og synspunkter i den offentlige debat. Ytringsfriheden 

sikrer, at offentligt ansatte har en vidtgående ret til at deltage i den 

offentlige debat om forholdene på egne arbejdsområder.

Men debat og åbenhed bør også fremmes internt på den enkelte ar-

bejdsplads. Her spiller ledelsen en væsentlig rolle for, at der skabes 

en kultur, hvor det er både legitimt og velset, at man viser interesse 

for og debatterer arbejdspladsens forhold. Både ledere og medar-

bejdere bør være bevidste om, at loyalitet mod arbejdspladsen ikke 

blot betyder, at man udviser respekt for de trufne beslutninger, men 

også at man på konstruktiv vis påpeger eventuelle kritiske forhold.

Det anbefales derfor, at man på den enkelte arbejdsplads åbent 

drøfter de offentligt ansattes ytringsfrihed og i øvrigt søger at skabe 

de rette vilkår for en konstruktiv debat om arbejdspladsens forhold.
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