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Notat om status på ARTS APV 3. kvartal 2017 

Nærværende notat er en status på de APV-indsatser som FAMU-FSU har defineret i APV-handlingsplanen 
for 2016. Notatet beskriver desuden fire temaer fra den fysiske APV.  

APV-følgegruppen har været i dialog med de lokale arbejdsmiljøudvalg på ARTS om status på APV-
indsatserne. Udvalgene har fået præsenteret de indsatser, som enten skal være afsluttet eller hvor den 
primære aktivitet i tiltaget skal være planlagt til at finde sted inden udgangen af udgangen af 3. kvartal 
2017. Præsentationen er indeholdt i tilbagemeldingsskemaet hvor indsatserne er suppleret med en status 
på fakultetstiltagene. 

I tilbagemeldingsskemaet, er de lokale udvalg blevet bedt om at berette om hvordan og i hvilket omfang 
fakultets tiltag er omsat i lokale tiltag; hvilken effekt de lokale tiltag har haft og om der knytter sig en god 
historie til de enkelte tiltag.  

Herunder præsenteres en opsummering af tilbagemeldingerne på de 4 indsatser og de 7 underindsatser i 
den psykiske APV. 

Indsats 1 - Forebyggelse af stress 
Karriereveje og trivsel for Ph.d’ere 
ARTS Indsats: 
”På fakultært niveau ydes en særlig indsats for Ph.d’ere, jf. AU’s generelle Ph.d. karrierevejledning” (Psykisk 
APV handlingsplan 2016) Ansvarlig: Ph.d. skoleleder og Ph.d. udvalget 

Arbejdsgruppen noterer sig at: 
• Der er sat mange gode tiltag i værk.
• Der er tydelighed om det faktum, at en overvejende del af Ph.d’ere ikke kan fortsætte deres

akademiske karriere på AU.
• Der er særskilte APV-handlingsplaner for Ph.d’ere.
• Der arbejdes med mentorordninger, introduktion til netværk og øget integration i de faglige miljøer.

Effekt og gode historier:  
Der er øget bevidsthed om Ph.d’eres forhold hos alle.  
Flere midlertidigt ansatte kigge ud over AU for karriereudvikling. 

Arbejdsgruppen anbefaler at: 
• Der fortsat arbejdes intenst med karrierevejledning, set i lyset af, at størstedelen af Ph.d’erene ikke

fortsætter en akademisk karriere på AU og ofte søger en videre karriere uden for universitetsverdenen.
• Fokus på trivsel for øges, så det balancerer den gode indsats med karrierevejledningen.
• Der udvikles en større anerkendelse af diversiteten i Ph.d.-programmerne; Ph.d’ere på særlige

programmer eller med en løs tilknytning til et institut er fortsat mest udsat i forhold til manglende
trivsel og samtidig er svære at støtte, idet de ofte har flere ”ledelsesophæng”.

• Ph.d.-skolen og de lokale miljøer skal i endnu højere grad samarbejde om at støtte op om Ph. d’erene,
herunder at Ph.d’ere bliver tidligere inddraget i karriereplanlægning.
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Indsats 2 -Arbejdsbelastning 
Koordinatorers arbejdsforhold 
ARTS indsats: 
Afklaring af mandat, opgaver og ansvarsfordeling ved koordinering af uddannelse og andre særlige 
funktioner. Ansvarlig: Dekanen og institutlederne. 
 
Arbejdsgruppen noterer sig at: 
• 3 ud af 5 enheder ikke anvender koordinatorer 
• Der er stor opmærksomhed på, hvordan koordinatorfunktionen forvaltes på de områder, hvor de 

anvendes. 
• Regler er i gang med at blive implementeret. 
• Der sker en yderligere afklaring af funktion og harmonisering af funktionen. 

 
Effekt og gode historier:  
Der er øget blik for ansatte der har koordinatoropgaver integreret deres øvrige arbejde. 
 
Arbejdsgruppen anbefaler at: 
• Der gøres status på koordinatorfunktionen i sommerhalvåret 2018, da det er for tidligt at gøre status i 

Q3 2017.  
• Der samtidig foretages en opfølgning på hvordan koordinatorfunktionen udvikler sig, herunder om de 

aktuelle udfordringer løses.  
• Opfølgningen kan evt. tage afsæt i de temaer som blev meldt ind i nærværende statusrapportering. 
 
Arbejdstid og timehonorering 
ARTS indsats: 
Den daglige ledelse har ansvaret for – i samarbejde med medarbejderne – at sikre overensstemmelse 
mellem VIP/TAP-opgaver og timehonorering jf. gældende/revideret arbejdstidsaftale, idet ledelsen samtidig 
klart markerer, at ingen medarbejder forventes at lægge mere arbejde i en opgave, end den honoreres for. 
Ansvarlig: Dekanen og institutlederne 
 
Arbejdsgruppen noterer sig at: 
• Det er positivt, at drøftelsen af arbejdstid er godt og bredt integreret i MUS.  
• Drøftelsen af arbejdstid er godt indoptaget hos afdelingsledere. 
• Der sker fremskridt med en større bevidsthed om arbejdstid (worklife-balance) Bedre til at overholde 

reglerne. 
• Vipomatic er generelt implementeret og der indgås aftaler om nedbringelse af timepukler. 
• Der frigøres tid til forskning som følge af ændrede studieordninger og planlægning. 
• Der opleves bedre balance imellem forskning og undervisning. 
 
Effekt og gode historier:  
Øget bevidsthed om, og brug af Vipomatic. 
 
Arbejdsgruppen anbefaler at: 
• Afdelingsledere i endnu højere grad understøttes i at kunne forebygge, at der opstår timepukler samt 

at de støttes i, at få timepukler afviklet.  
• Afdelingsledere får konkrete hjælpeværktøjer til at håndtere timepukler.  
• Værktøjerne udvikles i ledelsesgruppen. 
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Indsats 3 – God ledelse i dagligdagen 
Forebyggelse af stress 
ARTS indsats: 
Afdelingslederens personaleansvar i forbindelse med Ph.d.ers arbejdsbelastning, stress mv., herunder Ph.d.-
vejlederens eventuelle rolle, skal tydeligt kommunikeres. Ansvarlig: Dekanen (institutlederne) 
 
Arbejdsgruppen noterer sig at: 
• Der er en stor udfordring med stress blandt Ph.d. studerende, som kræver en opmærksomhed. Der 

udover skal der fortsat være fokus på stress for alle øvrige ansatte. 
• Ledelsesansvaret for Ph.d’ere formelt og praktisk ligger hos de personaleansvarlige afdelingsledere. 
• Der er særskilte APV-handlingsplaner for Ph.d’ere. 
• Stress er en integreret del af MUS. 
• Der er fokus på arbejdstid og ledelse som redskab til stressforebyggelse. 
 
Effekt og gode historier:  
Øget bevidsthed og dialog om trivsel og stress.  
Flere anvender psykologordningen 
 
Arbejdsgruppen anbefaler at: 
• Der fortsat skal være opmærksomhed på de mange ledelsesophæng for Ph.d’ere  
• Afdelingsledere skal have øget kompetencen til at håndtere/samle op på stresssygemeldinger 

/stresstilfælde. 
• Samarbejdet om stressforebyggelse og stresshåndtering med Ph.d. skolen styrkes 
 
Medarbejderinklusion ved drøftelse af organisation, strategi mv.  
ARTS indsats: 
”Fakultetsledelsen fremlægger retningslinjer for, hvordan de forskellige medarbejdergrupper skal inddrages 
ved f.eks. forberedelse af bemandingsplan og dermed sammenhængende 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” (Psykisk APV 
handlingsplan 2016). Ansvarlig: Dekanen (Fakultetsledelsen) 
 
Arbejdsgruppen noterer sig at: 
• De formelle rammer om medarbejderinklusion er på plads. 
• Den praktiske implementering fortsat er i udvikling. 
• Temaet fortsat drøftes i relevante fora. 
• Man følger fakultets retningslinjer evt. suppleret med egne retningslinjer. 

 
Effekt og gode historier:  
Større transparens om bemanding og strategiske tiltag 
 
Arbejdsgruppens anbefaler at 
• Det gøres tydeligere, hvem der indgår i de beskrevne fora (f.eks. ”Lærerkollegiet / Fastlærer) 
• Der lokalt fortsat skal arbejdes med at implementere og praktisere de formelle rammer og 

regler/retningslinjer. 
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Indsats 4 - Anerkendelse – kollegialt og fra ledelsen 
Styrkelse af samarbejde og kollegialt fællesskab gennem fysiske organisering 
ARTS indsats: 
Hvert LAMU-LSU udarbejder politik for fysisk organisering af medarbejdere med henblik på, at 
medarbejderplacering og kontorforhold bidrager positivt til det faglige miljø ved at stimulere samarbejde, 
vidensudveksling, kollegialt fællesskab og inklusion på tværs af stillingskategorier, samt at tildelingen af 
kontorarbejdsplads er gennemskuelig og retfærdig. Ansvarlig: Dekanen (institutlederne)  
 
Arbejdsgruppen noterer sig at: 
• Der er gode fremskridt i form af lokale vejledninger/retningslinjer. 
• Onboarding og fælles retningslinjer for fysisk indretning og lokaletildeling er i god gænge. 
• Der udvikles kontorpolitik med fokus på ”funktion før position”. 
• Der er øget opmærksomhed på indretning i forbindelse med flytning. 
 
Effekt og gode historier:  
Større fokus på at tage imod og integrere nye kollegaer. 
 
Arbejdsgruppens anbefaler at: 
Arbejdsgruppen har ingen anbefalinger til temaet. 
 
Sprogpolitik  
ARTS indsats: 
”Fakultetsledelsen indsamler eksempler på best-practice fra institutter og afdelinger, vedrørende 
sprogpraksis i forhold til møder, mailkorrespondance mm. Indsamlingen sker i perioden 1. december 2016 til 
1.april 2017. FAMU-FSU gør status på de indkomne praksiseksempler og med afsæt i status, beslutter 
FAMU-FSU, hvilke indsatser der skal sættes i værk med henblik på bedre inklusion og integration af 
medarbejdere med dansk som fremmedsprog, herunder retningslinjer for sprogvalg ved møder, 
referater/vigtige dokumenter mv.” (Psykisk APV handlingsplan 2016). Ansvarlig: Dekanen (institutlederne) 
 
Arbejdsgruppen noterer sig at: 
• Der er variation i tilgangen til sprogpolitik. 
• Lokale og behov pragmatisme styrer. 
• Skriftlig fælleskommunikation på flere sprog. 
• Der generelt sker gode fremskridt. 
• Der er en erkendelse af øget behov for fokus på området. 
 
Effekt og gode historier:  
Flere internationale medarbejdere deltager i fælles arrangementer.  
Flere og flere ”ikke dansksprogede” hurtigere bliver klar over behovet for at kunne sproget (Dette er særligt 
vigtigt, når man ønsker at søge faste stillinger) 
 
Arbejdsgruppen anbefaler at: 
• Der sker en tydelig ledelsesmelding om det officielle sprog på afdelinger/instituttern og at der er 

mulighed for opgradering af ansatte som ikke mestrer det officielle sprog. 
• Dekanen kommer med en udmelding om det officielle sprog i ledelsesfora. 
• Man på møder, er sproglig fleksibel afhængig af emnerne på møderne.  
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• Man er pragmatisk og inkluderende i forhold til internationale Ph. D’ere med kort tilknytning til 

afdelingen. 
 
 
Fysisk APV 
Herunder præsenteres en opsummering af tilbagemeldingerne på de 4 temaer i den fysiske APV 
 
Rygning 
• Rygning ved indgange og luftindtag er et generelt problem 
• Forskellige lokale tiltag for at imødegå problemet. Der arbejdes flere steder med rygezoner i passende 

afstand af bygninger. Effekten er endnu ikke kendt.  
 
Flytning 
• Medarbejderinddragelse, god planlægning og transparens i processen har haft en positiv effekt på de 

flytninger der er gennemført.  
 
Anvendelse af fælles arealer imellem institutterne 
• Lokalereservationssystemer skal samordnes bedre. 
• Behov for koordinerende husudvalg – på tværs af institutter og afdelinger. 
• Erkendelse af øget pres på UV-lokaler. 
 
Ph.d’eres fysiske arbejdsmiljø 
• Øget behov for klar politik på området 
• Optimering og effektivisering af anvendelse kontorpladser til Ph.d’ere 
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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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”God omgangstone og kommunikation” – APV indsats under FAMU-FSU på ARTS 
Indstilling til FAMU-FSU om forslag til indsatser på fakultetsniveau. 
Til behandling på FAMU-FSU fællesmøde den 11. oktober 2017. 
 
Baggrund for forslag til indsatser 
Kommissoriet for gruppens arbejde definerer, at arbejdsgruppen – i samarbejde med LAMU-
LSU/LSAU – har skullet afdække eventuelle behov for centrale initiativer for at styrke den gode om-
gangstone og kommunikation. Arbejdsgruppen har således ikke haft til opgave at udspecificere så-
danne eventuelle initiativer, men at afdække behovet og lægge op til den videre proces.  
 
Efter en afsøgning af problemets omfang og karakter i LAMU-LSU/LSAU er det tydeligt, at der er be-
hov for redskaber til såvel forebyggelse af ’god omgangstone og kommunikation’ såvel som redska-
ber til håndtering af situationer, hvor omgangstonen ikke længere er god.  
 
I det materiale, vi har modtaget fra de lokale udvalg, bliver det tydeligt, at der er tale om både en-
kelttilfælde, hvor en god omgangstone krænkes, og at der også er tale om mønstre i, hvem der kræn-
kes, hvem der krænker, hvilke miljøer krænkelserne finder sted i, og hvad der ser ud til at fodre kon-
flikterne. I et fremadrettet arbejde er der således brug for, at de tiltag, der iværksættes, tillader at 
skelne mellem enkelttilfælde og mønstre i dårlig omgangstone, spændende fra fx hård tone og nedla-
dende bemærkninger over beklikkelse af kolleger til deciderede krænkelser og udskamning. Såvel fo-
rebyggelse som håndtering kan præciseres, hvis man fremover har blik for og handler på mønstre i 
den dårlige omgangstone. Behandles rækker af enkelttilfælde kun som enkelttilfælde, risikerer hånd-
teringen af fx krænkelser i sig selv at blive en af de kræfter, der tillader krænkelserne i at fortsætte, i 
stedet for at stoppe disse.  
 
I tilbagemeldingerne bliver det endvidere tydeligt, hvordan en dårlig omgangstone ikke bare påvirker 
de involverede enkeltpersoner, men også de grupper af mennesker, og de arbejdsfællesskaber, de 
indgår i. Når omgangstonen bliver grov, er det således ikke alene den enkelte medarbejders trivsel, 
arbejdsduelighed og arbejdsmiljø, der er på spil, men også trivsel, arbejdsduelighed og -miljø i et 
større fællesskab, der trues. Håndteringsredskaberne må have blik for, at fællesskabets duelighed 
kan være truet og dermed trues også arbejdet med at udføre vores kerneopgaver. 
 
I analyserne af materialet fra de lokale udvalg bliver vi tillige opmærksomme på, hvordan sociale ka-
tegorier som køn, alder og stilling/position spiller en rolle. Dette må ikke overses i arbejdet med ud-
vikling af fremtidig fakultetsindsats. Især er vi blevet opmærksomme på, hvordan de forskelle, der 
markeres af universitetets hierarkier og ansættelsesforhold (såvel blandt som på tværs af hhv. TAP, 
VIP og studerende) både spiller en implicit rolle, men også – ironisk nok – medskaber samme pro-
blem som vi ønsker at håndtere. Med andre ord, så finder vi, at nogle af de problematikker, der er 
skitseret fra de lokale udvalg, genkendes som fx en VIP-TAP konflikt, samtidig med at vi kan genkende 
samme type konflikt andre steder i organisationen (fx i VIP-VIP konflikter, i studerende-VIP konflikter 
etc.). Det betyder ikke, at vi kan se bort fra betydningen af universitets egne kategorier, men at når 
en konflikt eller udfordring med god omgangstone optræder som en særlig VIP-TAP konflikt, så bør 
det undersøges på hvilke måder samme konflikt/uoverensstemmelse genkendes andre steder i orga-
nisationen, og samtidig må organisationen være villig til at håndtere konflikter, der er skabt af univer-
sitets egne hierarkier og arbejdsdelinger. 
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Det er et ønske fra medarbejdersiden, at ledelsen udviser handlekraft og værner om arbejdsmiljøet 
og den gode omgangstone, og at dette sker ud fra en klar og forudsigelig linje for, hvornår og hvor-
dan ledelsen griber ind, og hvor det samtidig er tydeligt for medarbejderne, hvor grænserne for god 
omgangstone går. 
  
Overordnet er det arbejdsgruppens vurdering, at fakultetet er udfordret af denne type problemstil-
linger, og at kvalificeret håndtering af dette kræver fortsat systematisk arbejde med indhentning af 
perspektiver og erfaringer fra andre universiteter og udarbejdelse af politikker og præcisering af le-
delsesmuligheder.  
 
 
INDSATSER 
Arbejdsgruppen anbefaler, at FAMU-FSU drøfter følgende forslag til en central fakultetsindsats for 
at forbedre omgangstonen og kommunikationen på ARTS  
 
Systematisk italesættelse af emnet ”God omgangstone og kommunikation” 
Ledere på alle niveauer på fakultetet skal sætte ”God omgangstone og Kommunikation” på dagsorde-
nen i alle relevante fora. Ledere skal have mulighed for at blive vejledt og efteruddannet i at sætte 
temaet på dagsordenen. 
 
Temaet skal konsolideres af dekanen med en tydelig udmelding om, hvad rammerne for god om-
gangstone er, og hvad dekanen forventer af handling fra den enkelte leder. Dekanen og øvrige ledere 
på fakultetet melder klart ud til alle i alle fora om betydningen af god omgangstone og kommunika-
tion jf. Rektors notat til HAMU-HSU 23. august 2017.  
 
Ledere skal være tydelige om, hvad de forstår med god omgangstone – gerne med reference til ”AU’s 
normer for det daglige arbejdsliv”.  
 
Endelig skal lederne i endnu højere grad kunne uddannes og støttes i at påtage sig deres lovbaserede 
ansvar for arbejdsmiljøet for alle ansatte inden for ledelsesområdet. Herunder med et stærkt fokus 
på de relationer der usagt/uformelt bliver defineret af de forskellige ansattes tilhørsforhold og funk-
tion inden for enheden. 
 
 
Faglige drøftelser i en ordentlig tone 
Det skal overordnet understreges, at de faglige drøftelser gerne må være fagligt skarpe og udfor-
drende, men at debatten ikke må tage karakter af personangreb. Der skal ske en tydeliggørelse af, at 
f.eks. ukonstruktive og personlige angreb i en drøftelse/debat underminerer tilliden mellem kolle-
gaer i en enhed, således at frygten for personangreb hæmmer medarbejderes lyst til at deltage i, 
hvad der burde være en professionel, fagligt udviklende debat. 
I forvejen sætter AUs personalepolitik ganske klare rammer for, hvordan alle ansatte generelt skal 
agere og omgås hinanden, herunder hvordan vi kommunikerer med og om hinanden på møder, i 
mails, i vores daglige omgang med hinanden, på sociale medier etc. Af AU’s normer for det daglige 
arbejdsliv fremgår blandt andet, at man vægter ytrings- og forskningsfrihed, åbenhed, tillid og mang-
foldighed, gensidig respekt og ordentlighed, sammenhæng, samarbejde og god ledelse.  
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Det skal klart kommunikeres, at brud på normerne, fx i form af personangreb, kan føre til sanktioner 
og i sidste instans have ansættelsesmæssige konsekvenser. Her kan hensynet til enhedens (forsker-
gruppens /afdelingens/instituttets) arbejdsmiljø undertiden veje højere end individets ret til at ud-
trykke sig kritisk.  
 
Sociale medier og digital kommunikation 
Der skal ske en tydeliggørelse af rammerne for debat og offentliggørelse af informationer på sociale 
medier, herunder omtale af egen og andres forskning mv. Grundlæggende gælder de samme princip-
per som ved anden kommunikation. Det vigtigste skel går mellem rent privat kommunikation og of-
fentlig kommunikation til en større eller mindre kreds. Ved brug af bl.a. sociale medier kan nogle 
medarbejdere imidlertid opleve uklarhed eller en gråzone mellem, hvad der er hhv. offentlig og pri-
vat kommunikation. Dette lader til at kalde på opmærksomhed og præciseringer. Netop den gråzone 
og håndtering af overskridelse af god omgangstone og kommunikation bør afsøges nærmere, og en 
politik udformes for, hvordan krænkelser, der løber viralt, kan håndteres.  
 
Fra fakultetsniveau skal det tydeliggøres over for alle medarbejdere, under hvilke juridiske rammer 
debatter og drøftelser kan foregå. Regler om ophavsret, tavshedspligt og fortrolighed om personlige 
oplysninger indgår i tydeliggørelsen.  
 
Code of Conduct  
Arbejdsgruppen anbefaler, at man arbejder videre med udviklingen af en eller anden form for ”Code 
of Conduct”, der tydeliggør rammerne for god skik for faglig kritik og kollegial omgangstone. 
En udarbejdelse af en ”Code of Conduct” bør som udgangspunkt ske på AU-niveau, da behovet – og 
principperne – for en sådan må være det samme på tværs af AU. Det videre arbejde med en ”Code of 
Conduct” kan med fordel tage afsæt i de eksempler på ”Code of Conducts” fra udenlandske og dan-
ske universiteter, som arbejdsgruppen allerede er bekendt med. Det skal bemærkes, at ”Code of 
Conduct” fra danske universiteter kan være mere direkte overførbare til AU-forhold end udenland-
ske, da de udenlandske kan indeholde elementer som ikke har øje for dansk lovgivning og AUs ram-
mer for arbejdsmiljøet.  
Arbejdsgruppen anerkender således, at der kan være et behov for en ”Code of Conduct”, men at den 
ideelt bør være gældende for hele AU. Arbejdsgruppen er dog også opmærksom på, at behovet mu-
ligvis ikke (foreløbigt) tages under behandling på AU-niveau. Fakultetet må i den forbindelse over-
veje, hvor langt Arts selv ønsker og har behov for at gå i udformningen af en eventuel ”Code of Con-
duct” eller tilsvarende guidelines, såfremt dette ikke sker på AU-niveau. Under alle omstændigheder 
anbefaler vi, at der systematisk i det videre arbejde med god omgangstone på AU og/eller specifikt 
på Arts inddrages erfaringer med andre danske såvel som udenlandske universiteters adressering af 
forhold omkring adfærd og omgangstone.  
 
Baseret på tilbagemeldingerne fra de lokale udvalg opsummerer arbejdsgruppen, at medarbejderne 
ikke som udgangspunkt har et påtrængende ønske om (flere) regler. Men de har et ønske om – og 
behov for – at ledelsen tager ansvaret på sig og handler, når omgangstonen skifter fra god til dårlig. 
Det kan eksempelvis være når den kollegiale kritik/omtale skifter fra fagligt substantiel og konstruktiv 
til beklikkende, personangribende eller lignende. Ligeledes har medarbejderne behov for en klar og 
forudsigelig linje for, hvornår og hvordan ledelsen griber ind – mere klar og forudsigelig, end tilfældet 
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er i dag. Det erkendes, at en del sager befinder sig i gråzoner, der ikke klart kan lovgives om. Men un-
dervejs i arbejdet har flere i arbejdsgruppen noteret en grad af handlingslammelse/berøringsangst 
fra ledelsesside ift. håndtering af sager om god omgangstone. Her kunne klarere retningslinjer hjælpe 
alle videre. Endvidere har arbejdsgruppen også konstateret en relativt udbredt misforståelse blandt 
medarbejderne om, hvor hårdt man har ret til at udtale sig om kolleger, og hvor meget man ’skal 
kunne tåle mosten’. 
 
Indstilling: 
Opsummerende vurderer arbejdsgruppen, at der efterspørges klarere rammer for god omgangstone, 
herunder større forudsigelighed og klarere linje i håndhævelsen af disse. Dette bør tage udgangs-
punkt i en operationalisering af ”AU’s normer for det daglige arbejdsliv” sammenholdt med inspira-
tion fra andre universiteters ”Code of Conduct” for god omgangstone samt det allerede etablerede 
Code of Conduct for Research Integrety (og de hertil knyttede begreber om honesty, transparancy og 
accountability). 
 
Det skal suppleres med større fokus på forebyggelse/stimulering af god omgangstone. Det bør bl.a. 
ske gennem en konsolidering fra ledelsesside af vigtigheden af god omgangstone suppleret med 
bedre uddannelse og støtte til lederne. 
 
Endelig bør det tydeliggøres, at der ikke gælder særlige regler eller er særligt snæver/vid ytringsfri-
hed på sociale medier eller andre platforme, men at det også her er de almene regler, der gælder.  
 
I det videre arbejde med konkretiseringen, anbefaler arbejdsgruppen, at der bliver særlig opmærk-
somhed på, hvad der er forebyggende initiativer og handlinger, og hvad der er konkrete ledelsesred-
skaber til at håndtere konkrete situationer, hvor omgangstone og kommunikation har en negativ ef-
fekt på arbejdspladsen.  
 
 
 
 
 
 



God omgangstone og kommunikation. 
Tiltag fra LAMU-LSU til fakultetsniveau 

Tema: Sprogpolitik 
Baggrund 
• Sprogforvirring til møder, informations-materiale mv.

Tiltag Effekt 
• En stillingtagen ang. hvilket sprog der skal/kan bruges, for at undgå

forvirring om de sproglige standarder, hvilket kan give anledning til
misforståelser og uhensigtsmæssig kommunikation.

• Tydelig signal om fakultetets stillingtagen til en international stab, Jf. Dansk
Sprognævns opfordring til parallelsproglighed

Tema: Code of Conduct 
Baggrund 
• Fakultets top skal ved sin professionalisme i kommunikation og god

omgangstone og løbende italesætte god omgangstone

Tiltag Effekt 
• Fakultetet kan overveje at lave en rules of engagement/code of conduct

omkring intern kommunikation
At man har noget at henvise til i grove sager om dårlig omgangstone og 
kommunikation (en nedskreven politik på området kan i visse situationer 

• Udarbejdelse af kodeks for den gode omgangstone og kommunikation
mellem ledelse og medarbejdere, mellem medarbejdere indbyrdes og til og
fra studerende 

• Det gode eksempel vil uvilkårligt smitte af!

• Nul-tolerance overfor grov, stødende eller nedladende tiltale • Skabe åbenhed om eventuel problematisk adfærd og få den stoppet

Tema: Jura og regler 
Baggrund 
• De forskellige større beslutninger ruller ud henover hovedet på ansatte;

det bliver uklart, hvilke regler der gælder! Der er personer bag!
Tiltag Effekt 
• Tydeliggørelse af regelsæt, rollefordeling på forskellige niveauer,

stillingskategorier mm
• Større klarhed for den enkelte. Undgå tilspidsede situationer, frustrationer

mv
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Tema: Kampagne /Lead by example  

Baggrund  
• Ønske om synliggørelse af den konkret (ønskede) adfærd. 

 
 

Tiltag Effekt 
• ”Tal ordentligt!” Kampagne? – italesættelse i nyhedsbreve mv.  
•  

• At gøre alle medarbejdere bevidste om egen og andres dårlige 
kommunikation, så man kan blive chokeret og forarget og derefter være 
opmærksom på hvordan vi kommunikerer med hinanden fremover  

• Højere grad af kommunikation om kommunikation  • Biddrage til et godt kollegialt miljø og arbejdsmiljø 
• Ligger vægt på at man taler ordentligt til hinanden • Tage evt. problemer i opløbet 
• Fakultetet bør være det gode eksempel og gå foran med egen 

kommunikation både i form og indhold 
• At sende et signal om hvilken stil, vi bruger på arts 

 
• Minde om hvis der mangler en kommunikation/tilbagemelding • Undgå at opbygge ”vrangforestillinger” 

 
 

Tema: Kampagne /  

Baggrund  
• Uklarhed om lederes beføjelser  
• Ønske om rettidig og tydelig lederreaktion når omgangstonen bliver et 

problem 

 

Tiltag Effekt 
• Ledere på alle niveauer klædes på til at kunne sikre, at retningslinjerne 

bliver efterlevet ensartet i alle dele af fakultetet og til at kunne håndtere 
konflikter 

• Forebygge eller opdage problemer tidligt, så de ikke hober sig op hos den 
enkelte eller i organisationen 

 
• Skabe gode rammer for dialog mellem ledelse og medarbejdere • Skabe åbenhed samt forebygge eventuelle problemer 

 



God omgangstone og kommunikation.  
Tiltag fra LAMU-LSU til indsatser på institutter og centre 

 
Tema: Administrativ transparens  
Baggrund  
Mangel på gensidig indsigt i arbejdsopgaver og deres kompleksitet imellem TAP 
og VIP 
 

 

Tiltag Effekt 
• VIP skal sikres indsigt i alle de ”usynlige” funktioner, som er nødvendige for 

at drifte et universitet (projektøkonomistyring, it, bygningsservice, 
uddannelsesadministration mm.). Eksempelvis har Arts Studier med succes 
visualiseret opgaveflowet ved eksamensadministration – dette bruges i 
dialog med studielederne for at synliggøre de mange led i en sådan proces 
 

• Forståelse for hinandens arbejdsopgaver  Øget tolerance og respekt 
 

• større gennemsigtighed vedr. sagsgange 
 

• Forståelse for hinandens arbejdsopgaver  Øget tolerance og respekt 
 

 
Tema: Information i rette tid og sted  
Baggrund  
Oplevelse af sladder  
 

 

Tiltag Effekt 
• Sikre den rette information på det rigtige tidspunkt – sladder vokser, når 

man ikke kender fakta   
• Imødekomme rygtedannelse 

 

Tema: Sprogpolitik  
Baggrund  
Valg af sprog (fx eng el. Dansk) på møder og i anden kommunikation  

Tiltag Effekt 
• Ledelsen tager ansvar for valget af sprog i enheden • Tydelighed om hvilket sprog der kommunikeres på  



Tema: Lederhandling  
Baggrund  
Hård kollegial tone på møder- måske pga. uigennemsigtige og usikre 
ansættelsesprocesser 

 

Tiltag Effekt 
• Den lokale ledelse skal være ærlig – men altid loyal mod beslutninger, som 

træffes længere oppe i systemet 
 

• Undgå uhensigtsmæssig sprogbrug omkring beslutningstagerne  
Acceptér og indpas 

 
• Tilbud om samtale med leder • Ledelsen træder aktivt i karakter og er synlig i sager hvor medarbejdere 

melder sig ud af det faglige fællesskab 
• Omgangstone og kommunikation sættes på dagsorden på Institutleders 

besøgsrunde på afdelingerne 
 

• At skabe åbenhed, dialog og opmærksomhed på omgangstone og at gøre 
medarbejderne bevidste om deres medansvar samt at vise synlig ledelse, 
så medarbejdere ved, at de kan henvende sig til leder eller TR med 
problematikker omkring omgangstone. 

• Uddannelse i konflikthåndtering for afdelingsledere og centerledere • Aktiv handling og indgriben tidligere i konfliktsituationer. 
• beskytte medarbejdernes ret til faglighed (+ arbejdsopgaver både forskning 

og undervisning) 
• At den enkelte ikke føler sig marginaliseret, beklikket 

 
• gribe ind i konkrete situationer og at lederen går foran med godt eksempel 

– praktiserer god tone 
• At den enkelte ikke føler sig marginaliseret, beklikket 

 
• Ledelsen skal italesætte VIP og TAP ligeværdigt samt agere herudfra 

(eksempelvis ift. medarbejderudvikling – der tales om ”karriereveje” for 
VIP og ”arbejdsliv” for TAP samt VIP = indtægt og TAP = udgift) 

• Nedbryde/minimere VIP/TAP-problematikken   
 

• Den lokale ledelse skal sikre et rum, hvor man kan tale om og sikre, at der 
bliver reageret, når en medarbejder føler sine grænser overskredet 

• Afløb for frustration/ked-af-det-hed samt undgå lignende situationer 
fremadrettet 

 
Tema: Relationsdannelse  
Baggrund  
Forholdet mellem VIP og TAP  
Tiltag Effekt 
• mere fysik samvær – både fagligt og socialt, fx Fakultetets sommerfest med 

minifestival inden selve festen 
• At VIP og TAP (gen)kender hinanden 

• Personlige møder • At VIP og TAP (gen)kender hinanden 
• Møder ansigt til ansigt giver bedre forståelse, er relationsopbyggende og 

forebygger misforståelser. TAP-(fod)folk skal i højere grad deltage på 
relevante møder med VIP 

• Synlighed om praksis og forhold 

 



God omgangstone og kommunikation. 
Tiltag fra LAMU-LSU til Individniveau 

 
Tema: Den enkelte ansattes mulighed for handling  
Baggrund. Det starter med dig selv 

 
 

Tiltag Effekt 
• Den enkelte agerer, hvis man er vidne til dårlig omgangstone 

 
• At få skabt en kultur hvor hver enkelt medarbejder har et medansvar for god 

omgangstone. Man reagerer hvis man oplever eller er vidne til dårlig 
omgangstone. 

• Flere personlige ”møder” eller telefonisk kommunikation frem for E-mail 
 

• At få nedbrudt barrierer mellem medarbejdere, særligt VIP/TAP. Vi tror på, at 
omgangstonen automatisk bliver bedre, når får sat ansigt eller stemme på sin 
modtager. 

• Skabelsen af en åben og kollektiv kultur • Skabelsen af en åben og kollektiv kultur 
• Vær positiv. Har du en dårlig dag, så tag en time out frem for at bide af folk. • Skabe et åbent klima, hvor der er OK at sige fra, når man selv føler sig trådt 

på eller oplever, at andre bliver det 
• Husk at være en del af fællesskabet. Har du talt med en kollega i dag? • Fremme professionalismen, hvor folk med forskellige job og kompetencer 

supplerer hinanden 
• Vær professionel. Del af et fagligt fællesskab. • Team spirit – fremme fællesskabet 

• God humor, men med måde (kan være svært for nye og internationale) • Synliggørelse af problemer og gode eksempler 
• Respekter forskelligheder. Tag uenigheder fagligt – ikke personligt •  
• Sig fra, hvis du føler dig trådt på  
• Overvej, hvordan du giver den bedste feedback  
• Vend tilbage, hvis du oplever uhensigtsmæssig kommunikation  
• Opkvalificer sprogkompetencer  
• Træd varsom på sociale medier  
• Vær bevidst om, at det kræver en indsats at modvirke den meget 

individualiserede kultur 
 

• Gå ind i/tag initiativ til kollektive arbejdsformer og projekter  
• Tal ordentligt – kampagne, det gode eksempel og italesættelse  
• Tydeliggørelse af regelsæt og rollefordelinger  

• Gøre hinanden gode – kultur/indstilling til samarbejde i form af en 
anerkendende sprogbrug. God omgangstone fås af indstilling til hinanden. 

• Opbygge tillid 



Der skal findes løsninger uden tabere. Fokus på sagens kerne/buskabet frem 
for uhensigtsmæssig sprogbrug  

• Ikke tale dårligt om andre enheder, medarbejdergrupper og/eller geografier • Nedbryde skel  Opbygge tillid 
• Holde kritik til sagen og ikke personalisere •  

• Ligger vægt på at man taler ordentligt til hinanden. 
• Højere grad af kommunikation om kommunikation (eksempel) 

• Biddrage til et godt kollegialt miljø og arbejdsmiljø 
 
• Tage evt. problemer i opløbet 

• Ros for veludført arbejde 
 

•  
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”God omgangstone og kommunikation” 
Kommissorium og deltagere i arbejdsgruppen.  

Kommissorium  
Arbejdsgruppen har til formål at afdække eventuelle behov for centrale initiativer for at styrke 
den gode omgangstone og kommunikation.  

Dette skal ske i et tæt samarbejde med LAMU-LSU/LSAU. Her skal arbejdsgruppen udarbejde 
oplæg til drøftelser i LAMU-LSU/LSAU i form af processpørgsmål og/eller dilemmacases. Li-
geledes skal arbejdsgruppen medvirke til at facilitere, at der sker en drøftelse i LAMU-
LSU/LSAU 

På baggrund af drøftelser i LAMU-LSU/LSAU indstiller arbejdsgruppen til FAMU-FSU, hvor-
dan den videre proces med eventuelle centrale initiativer kan se ud.  

Arbejdsgruppen skal, i deres arbejde med oplæg til LAMU-LSU/LSAU, inkludere følgende for-
hold: 
• Medarbejderes kommunikation på digitale platforme, herunder især sociale medier
• Relationen imellem VIP og TAP
• Relationen mellem undervisere og studerende.

Arbejdsgruppens sammensætning (forslag på mødet d. 11. maj 2017) 
• Per Stounbjerg Institutleder (formand)
• Marie Vejrup Nielsen, konstitueret fælles TR
• Hans-Peter Degn, Arbejdsmiljørepræsentant
• Merete Wiberg, Formand for akademisk råd
• Ole Jensen, ACA
• Jette Kofoed, DPU
• Martin Keis Kristensen, Sekretær og Arbejdsmiljøfaglig kontaktperson

Udkast til tidsplan (alle tider er tentative) 
Uge 20  Dekanen beder de foreslåede medlemmer om at indtræde i arbejdsgruppen  
Uge 20-21 Udkast til arbejdsgruppens kommissorium drøftes pr. mail af Formandskaber-

ne i FAMU-FSU, formanden for akademisk råd og dekanens chefrådgiver  
Uge 21 Dekanen orienterer formændene for LAMU-LSU/LSAU om arbejdsgruppens 

nedsættelse og formål 
Uge 21-25 Arbejdsgruppen samles og formulerer oplæg til drøftelser i LAMU-LSU/LSAU 
Uge 26 Arbejdsgruppen udsender oplæg til drøftelser (processpørgsmål og dilemma-

cases)i LAMU-LSU/LSAU 
Uge 33-38 LAMU-LSU/LSAU drøfter arbejdsgruppens oplæg til drøftelser  
Uge 37 LAMU-LSU/LSAU indsender ”resultatet” af lokale drøftelser til FAMU-FSU 

(udvalgssekretæren)  

Bilag 5
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Uge 38 Arbejdsgruppen samles med henblik på behandling af ”resultatet” af lokale 
drøftelser og formulering af indstilling til FAMU/FSU-mødet d. 11. oktober 
2017 

Uge 41 FAMU/FSU drøfter mulige centrale indsatser for at fremme god tone og 
kommunikation på fællesmødet 11. oktober 2017. 
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ARBEJDSMILJØSTATISTIK 
Q2 2017
- PSYKOLOGISK RÅDGIVNING
- ARBEJDSULYKKER
- SYGEFRAVÆR
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1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING

Kommentarer
I Q2 2017 er der igangsat 55 rådgivningsforløb. I forhold til Q1 2017 er det en 
forøgelse på 1 forløb. Generelt ses en stigning ift. samme kvartal i 2016. De 55 
forløb omfattede både anonyme og visiterede rådgivningsforløb.

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
2017 15 15 17 36 26 0 109

Rådgivningsforløb Arts
Aarhus 

BSS HE ST
Enheds-

adm. Øvrige AU
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 2017 10 7 10 17 10 0 54
Q2 2017 5 8 7 19 16 0 55
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1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - RÅDGIVNINGSOMRÅDER

3

Kommentarer
Det hyppigste rådgivningsområde er fortsat ”Stress/udbrændthed”, som udgør 50% af henvendelserne i 2017. Der er tale om et lille fald i sammenligning med 2016. 
Rådgivningsområdet ”samarbejdsproblemer” og ”funktionsproblemer” har haft en stigning fra 2015 til 2017; både kvartalsvis og for de samlede år. 

Rådgivningsområder Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017

Funktionsproblemer (fx 
faglige problemstillinger) 5 8 7 10 12 11

Karriere- og 
jobusikkerhed* - - - - 1 0

Afskedigelse 0 5 1 2 0 1

Samarbejdsproblemer 7 4 2 11 7 10

Voldsomme hændelser 4 1 2 0 5 2

Stress/udbrændthed 19 22 24 28 27 27

Angst/Depression 0 2 3 4 0 1

Misbrug 0 0 0 1 0 0

Relationsproblemer 2 1 2 0 0 1

Helbredsproblemer 0 1 1 1 1 0

Andet* - - - - 1 2

AU 37 44 42 57 54 55

Rådgivningsområder 2013 2014 2015 2016 2017
Funktionsproblemer (fx faglige 
problemstillinger) 7% 12% 10% 17% 21%

Karriere- og jobusikkerhed* - - - - 1%
Afskedigelse 1% 14% 2% 5% 1%
Samarbejdsproblemer 9% 6% 9% 13% 16%
Voldsomme hændelser 4% 7% 10% 5% 6%
Stress/udbrændthed 79% 57% 65% 52% 50%
Angst/Depression 0% 1% 1% 5% 1%
Misbrug 0% 0% 0% 1% 0%
Relationsproblemer 0% 2% 1% 3% 1%
Helbredsproblemer 0% 1% 0% 2% 1%
Andet* - - - - 3%
AU 100% 100% 100% 100% 100%

*Ny kategori fra Q1 2017 
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1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - FORBRUG AF RÅDGIVNINGSFORLØB
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Kommentarer
Tallene i nærværende tabeller udtrykker antal henvendelser 
pr 100 ansatte. Det vil f.eks. sige, at for hver 100 ansatte er 
der 0,64 henvendelser i Q2 2017 for hele AU. Data om antal 
ansatte er hentet fra sygefraværsstatistikken. 

Der er sket en generel stigning på 0,13 i forbrug af 
rådgivningsforløb fra Q2 2016 til Q2 2017, 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. 

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

Enheds-
adm. Øvrige AU

2015 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
Q1 2017 1,03 0,77 0,44 0,66 0,55 0,00 0,63
Q2 2017 0,52 0,88 0,31 0,74 0,89 0,00 0,64

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%

2016 16% 11% 13% 32% 28% 1% 100%

Q1 2017 19% 13% 19% 31% 19% 0% 100%

Q2 2017 9% 15% 13% 35% 29% 0% 100%
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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 1 3

Institut for Kultur og Samfund 2 1 3
Danmarks institut for Pædagogik 
og Uddannelse 4 2 6
Institut for Kommunikation og 
Kultur 2 1 3

Øvrige 0 0 0

Total 10 5 15

Aarhus BSS Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Center for Undervisning og Læring 0 0 0
Institut for Forretningsudvikling 
og Teknologi 0 1 1
Institut for Statskundskab 2 2 4
Institut for Virksomhedsledelse 0 0 0
Institut for Økonomi 3 0 3
Juridisk Institut 1 0 1
Psykologisk Institut 0 4 4
Øvrige 1 1 2
Total 7 8 15

Health Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Institut for Biomedicin 1 4 5

Institut for Folkesundhed 0 0 0

Institut for Klinisk Medicin 7 1 8
Institut for Odontologi og Oral 
Sundhed 2 1 3

Institut for Retsmedicin 0 0 0

Øvrige 0 1 1

Total 10 7 17

Enhedsadministrationen Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Administrationscenter Arts 0 4 4

Administrationscenter Aarhus BSS 1 0 1

Administrationscenter HE 0 1 1

Administrationscenter ST 1 4 5

AU HR 0 1 1

AU IT 5 0 5

AU Uddannelse 2 1 3

AU Økonomi og Bygninger 1 3 4

Forskning og Eksterne relationer 0 1 1

Universitetsledelsens Stab 0 1 1

Total 10 16 26

Science and Technology Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Center for Bioinformatik (BiRC) 0 0 0
Ingeniørhøjskolen Aarhus 
Universitet 1 1 2
Institut for Agroøkologi 1 1 2
Institut for Bioscience Aarhus 1 2 3
Institut for Bioscience R, K, S 1 4 5
Institut for Datalogi 1 0 1
Institut for Fysik og Astronomi 1 0 1
Institut for Fødevarer 0 0 0
Institut for Geoscience 1 0 1
Institut for Husdyrvidenskab 5 3 8
Institut for Ingeniørvidenskab 1 2 3
Institut for Kemi 0 2 2
Institut for Matematik 0 1 1
Institut for Miljøvidenskab 0 1 1
Institut for Molekylærbiologi og 
Genetik 0 2 2
Interdisciplinary Nanoscience
Center (iNANO) 2 0 2
Øvrige 2 0 2
Total 17 19 36

Øvrige Q1 Q2 Q3 Q4 Total
AIAS 0 0 0
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2. ARBEJDSULYKKER 2017
Introduktion til arbejdsulykkesstatistik for ansatte ved Aarhus Universitet Q2 2016- Q2 2017
Arbejdsulykkesstatistikken har siden udgangen af 2016 indeholdt data om registrerede arbejdsulykker og nærved-ulykker.  

Udvikling i antallet af arbejdsulykker med fravær Q2 2016 - Q2 2017
Fra Q2 2016 til Q2 2017 er der anmeldt 6 arbejdsulykker færre i 2017 end i 2016. En nedgang fra 14 i Q2 2016 til 8 i Q2 2017

Anmeldte og registrerede arbejdsulykker i Q2 2017
I Q2 2017 blev der anmeldt og registreret 21 arbejdsulykke mod 24 i Q2 2016, altså en nedgang på 3 registrerede og anmeldte ulykker.

FAKTABOKS

Hvad er en arbejdsulykke?
En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk personskade, 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 til 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 ulykken men anmelder ikke til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Ulykken kan dog 
tages op i tilfælde af efterfølgende gener eller udgifter forbundet til ulykken. Ifølge lovgivningen vil 
muligheden for at få ulykken anmeldt udløbe 1 år efter tilskadekomstdagen. 

Hvad er en nærved-ulykke?
Nærved-ulykker er hændelser, hvor en person er i umiddelbar nærhed af at blive udsat for en ulykke, 
men hvor der ikke sker en skadevoldende påvirkning med personskade. F.eks. Når en person træder i 
vand, der er spildt på en glat overflade, uden at glide og dermed uden at blive udsat for en 
skadevoldende påvirkning, hvorfor den heller ikke anmeldes til Arbejdstilsynet, men registreres på 
AU. Registrering af nærvedulykker er væsentligt for den forebyggende indsats. 

Læs mere arbejdsulykker  her 

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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Ovenstående tabeller og grafer viser antal anmeldte arbejdsulykker i første kvartal 2017 og de foregående tre år. Sammenligningen imellem Q-2 2016 og Q-2 2017 
viser, at der blev anmeldt 6 færre arbejdsulykker i 2017 end i 2016. Ved årets afslutning kan dette tal ændres, såfremt der anmeldes arbejdsulykker for Q2 2017 
senere på året. 

Anmeldte arbejdsulykker ARTS BSS HE ST Enhedsadm. AU

2014 3 2 18 31 22 76

2015 2 2 9 22 12 47

2016 2 0 12 19 16 49

2017 0 0 5 6 5 16

Anmeldte arbejdsulykker 
2017 ARTS BSS HE ST Enhedsadm. AU

Q2 2016 1 0 1 11 1 14

Q1 2017 0 0 2 3 3 8

Q2 2017 0 0 3 3 2 8

Q3 2017 0

Q4 2017 0

Total 2017 0 0 5 6 5 16

2. Arbejdsulykker: Q2 2017, fordelt på fravær og ulykkesart.

ARTS
0%

BSS
0%

HE
31%

ST
38%

Enheds-
adm.
31%

Anmeldte arbejdsskader 2017
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Fraværsdage ved arbejdsulykker 2017 ARTS BSS HE ST ADM AU
Under 1 dag 2 1 1 4
1-3 dage 3 3 3 9
4-6 dage 1 1
7-13 dage 1 1
14-20 dage 0
21-29 dage 0
1-3 måneder 0
3-6 måneder 1 1
Total 2017 0 0 5 6 5 16

Ulykkens art 2017 ARTS BSS HE ST ADM AU

Overfladiske sår eller skader 2 2 1 5
Åbne sår 1 1
Luksation, forstuvning, forstrækning, 
brud 2 1 3 6
Forgiftning, infektion 0
Tandskader 1 1
Hjernerystelse 1 1
Forbrænding, skoldning, kontakt m røg 0
Andet # 1 1 2
Total 0 0 5 6 5 16

# Står for: flere skader, bestråling m.m.

2. Anmeldte arbejdsulykker: Q2 2017, fordelt på fravær og ulykkesart.

Overfladiske 
sår eller skader

31%

Åbne sår
6%

Luksation, 
forstuvning, 

forstrækning, 
brud
38%

Tandskader
6%

Hjernerystelse
6%

Andet #
13%

Arbejdsskadens art 2017 - AU
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Arbejdsulykker total ARTS BSS HE ST Enheds- adm. AU
2017 anmeldte 0 0 5 6 5 16
2017 registrerede 0 0 16 17 1 34
2017 nærved 0 0 0 2 0 2
2017 total 0 0 21 25 6 52

2017 total. Anmeldte, 
registrerede og nærvedulykker ARTS BSS HE ST Enhed-sadm AU
Q2 2016 1 0 6 15 2 24
Q1 2017 0 0 15 13 3 31
Q2 2017 6 12 3 21
Q3 2017 0
Q4 2017 0
Total 2017 0 0 21 25 6 52
Fraværsdage ved anmeldte og 
registrerede ulykker 2017 ARTS BSS HE ST Enheds- adm. AU
Under 1 dag 0 0 18 18 2 38
1-3 dage 0 0 3 3 3 9
4-6 dage 0 0 0 1 0 1
7-13 dage 0 0 0 1 0 1
14-20 dage 0 0 0 0 0 0
21-29 dage 0 0 0 0 0 0
1-3 måneder 0 0 0 0 0 0
3-6 måneder 0 0 0 0 1 1
Total 2017 0 0 21 23 6 50

2. Anmeldte og registrerede arbejdsulykker  samt nærved-ulykker fordelt på enheder og fravær Q2 2017

ARTS
0%BSS

0%

HE
40%

ST
48%

Enheds-
adm.
12%

Arbejdsulyker 2017 total
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Anmeldte og registrerede arbejdsulykker fordelt på ulykkens art Q 2 - 2017

Ulykkens art  ved anmeldte 
og registrerede ulykker 2017 ARTS BSS HE ST ADM AU

Overfladiske sår eller skader 8 11 2 21

Åbne sår 4 4 8

Luksation, forstuvning, 
forstrækning, brud 5 3 3 11

Forgiftning, infektion 2 1 3

Tandskader 2 2

Hjernerystelse 1 1

Forbrænding, skoldning, 
kontakt med røg 1 1

Andet # 2 1 3

Total 0 0 21 23 6 50

Overfladiske 
sår eller skader

42%

Åbne sår
16%

Luksation, 
forstuvning, 

forstrækning, 
brud
22%

Forgiftning, 
infektion

6%

Tandskader
4%

Hjernerystelse
2%

Forbrænding, 
skoldning, 

kontakt m røg
2%

Andet #
6%

Arbejdsulykkens art Q2 2017
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Arbejdsulykker (anmeldte, registrerede og nærved) fordelt på fakulteter og institutter Q 2 - 2017

For hvert hovedområde vises de institutter, centre eller afdelinger, der har anmeldt eller registreret en arbejdsulykke i den pågældende periode. 

HE Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Institut for Folkesundhed 3 1 4
Institut for Odontologi og Oral 
sundhed 0 1 1
Institut for Klinisk Medicin 1 4 5
Institut for Retsmedicin 2 0 2
Institut for Biomedicin 9 0 9
HE Total 15 6 21

ARTS Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Arts Total 0 0 0

BSS Q1 Q2 Q3 Q4 Total

BSS total 0 0 0

Enhedsadministrationen Q1 Q2 Q3 Q4 Total
AU-HR 1 1
AU Uddannelse 0 1 1
Administrationscenter BSS 1 1
Administrationscenter ST 0 1 1
Administrationscenter Arts 1 1 2
Enhedsadm. total 3 3 6

ST Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Institut for Agroøkologi 3 1 4
iNANO 2 2
Institut for Kemi 1 1
Institut for MBG 1 2 3
Nationalt Center for Miljø og Energi, 
DCE 1 1
Institut for Geoscience 1 1
Institut for Bioscience 2 1 3
Institut for Miljøvidenskab 1 1
Institut for Ingeniørvidenskab 1 1
Science Museerne 1 1
Institut for Husdyrvidenskab 3 4 7
ST Total 13 12 25
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Kilde- og begrebsforklaring
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/

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.

12

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.

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.
Sygedage for ansatte med ”Socialt Kapitel” – fx fleksjobbere – er medtaget.

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/auhra/
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Sygefravær Q2 2016 – Q2 2017

Tabellen ” Sygedage pr. ansat total Q2 2016 til Q2 2017” viser udviklingen i antal 
sygedage pr. ansat fordelt på kvartaler og år. 

Sammenligningen imellem andet kvartal 2016 og andet kvartal 2017 viser en stigning 
på 0,15 sygedag pr. ansat.

Antal sygedage pr. ansat uden langtidsfravær

Hovedområde 2016  - Total 2017 - Total Q1 - 2017 Q2 - 2017

Arts 3,3 2 1,3 0,7

Health 1,7 0,9 0,6 0,3

Aarhus BSS 1,9 1,1 0,7 0,4

Science and Technology 2,9 1,7 1 0,7

Øvrige 1,3 1,9 1,5 0,4

Enhedsadministrationen 6,6 3,6 2,2 1,4

Totaler-/gennemsnit 3,3 1,8 1,1 0,7

Tabellen ”Antal sygedage pr. ansat uden langtidsfravær” viser det 
gennemsnitlige sygefravær, hvor fravær over 21 dage er fraregnet det 
samlede sygefravær.

Sygedage pr. ansat total Q2 – 2016 til Q2 2017

Antal 
ansatte Antal sygedage pr. ansat

2017 2016 2017

Hovedområde Q2 2016 Q2 2016 2017 Q2 2017

Arts 968 6,7 1,50 3,6 1,8
Health 2289 3,7 0,80 1,2 0,6
BSS 911 4 0,80 2,4 1,2

ST 2558 4,7 1,00 2 1
Øvrige 43 1,3 0,30 3 1,5
Enhedsadministrationen 1804 11,1 2,50 4,8 2,4

Totaler/gennemsnit 8573 5,9 1,15 2,6 1,3



Aarhus Universitet

Hovedområde Q1 Q2 Q3 Q4 2016 2017 Q1 Q2 Q3 Q4 2016 2017 Q1 Q2 Q3 Q4
Arts 972 968 0 0 6,7 4,1 2,2 1,8 0 0 3,3 1,9 1,3 0,7 0 0
Health 2293 2289 0 0 3,7 1,6 1 0,6 0 0 1,7 0,9 0,6 0,3 0 0
Aarhus BSS 907 911 0 0 4 2,5 1,3 1,2 0 0 1,9 1,1 0,7 0,4 0 0
Science and Technology 2554 2558 0 0 4,7 2,5 1,4 1 0 0 2,9 1,7 1 0,7 0 0
Øvrige 46 43 0 0 1,3 3,9 1,5 1,5 0 0 1,3 1,5 1,5 0,4 0 0
Enhedsadministrationen 1820 1804 0 0 11,1 5,8 3,4 2,4 0 0 6,6 3,5 2,2 1,4 0 0
Totaler-/gennemsnit 8592 8573 0 0 5,9 3,1 1,8 1,3 0 0 3,3 1,8 1,1 0,7 0 0

Arts

Institut/Center Q1 Q2 Q3 Q4 2016 2017 Q1 Q2 Q3 Q4 2016 2017 Q1 Q2 Q3 Q4
Inst. f. Kommunikation og Kultur 333 333 0 0 8,4 5,1 2,9 2,1 0 0 2,9 1,8 1,4 0,6 0 0
Inst. f. Kultur og Samfund 354 355 0 0 4,9 3,2 1,6 1,5 0 0 3,4 1,7 1,1 0,6 0 0
Inst. f. Pædagogik og Uddannelse 246 241 0 0 7,5 4,1 2,3 1,7 0 0 3,7 2,2 1,3 0,9 0 0
Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f 30 30 0 0 4,9 4,3 1,7 2,6 0 0 2,5 2 1,7 0,6 0 0
Øvrige 9 9 0 0 4,9 2,6 1,8 0,8 0 0 4,9 2,6 1,8 0,8 0 0
Totaler-/gennemsnit 972 968 0 0 6,7 4,1 2,2 1,8 0 0 3,3 1,9 1,3 0,7 0 0

Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær

Sygefraværsstatistik for 2017

Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær

Bilag 7



Enhedsadministrationen

Institut/VD Q1 Q2 Q3 Q4 2016 2017 Q1 Q2 Q3 Q4 2016 2017 Q1 Q2 Q3 Q4
Administrationscenter Arts 210 206 0 0 13,1 6,7 4,3 2,5 0 0 8,7 4,3 2,6 1,6 0 0
Administrationscenter BSS 283 278 0 0 12 6,8 3,6 2,9 0 0 5,4 3,2 2,1 1,3 0 0
Administrationscenter Health 204 204 0 0 12 6,5 3,9 2,6 0 0 6,4 2,9 1,9 1 0 0
Administrationscenter ST 387 379 0 0 14,5 6,4 3,7 2,7 0 0 7,7 4 2,5 1,5 0 0
AU Forskning og Eks. Relationer 102 104 0 0 8,6 5 2,7 2,3 0 0 5,5 2,8 1,7 1,4 0 0
AU HR 58 58 0 0 8,2 2,3 1,5 0,8 0 0 4,8 1,8 1 0,8 0 0
AU IT 128 131 0 0 8 4 2,3 1,6 0 0 6 3 1,8 1,2 0 0
AU Uddannelse 261 260 0 0 7,4 4,6 3 1,7 0 0 5,8 3,6 2,1 1,6 0 0
AU Økonomi og Bygninger 143 142 0 0 9,6 6,4 3,5 2,9 0 0 7,4 4,7 3 1,7 0 0
Universitetsledelsens Stab 37 36 0 0 9,7 3,2 1,4 1,7 0 0 4,6 3,2 1,4 1,7 0 0
Øvrige 7 6 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaler-/gennemsnit 1820 1804 0 0 11,1 5,8 3,4 2,4 0 0 6,6 3,5 2,2 1,4 0 0

Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær
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Lars Mitens

AMR

Aino L. W. Pedersen

Candy Joan Clifford
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AMG Kontor
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Notat 

Martin Keis Kristensen 

Dato: 3. oktober 2017. Ref:  MKK AARHUS UNIVERSITET 

Tidsplan for valg til arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 2017 - 2018 

De vigtigste datoer: 
• 1. december 2017 Frist for beslutning om udvalgsstruktur 
• 8. januar 2018 Frist for opstilling af arbejdsmiljørepræsentant-kandidater. 
• 2. februar 2018 Frist for udpegning af ledere til arbejdsmiljøgrupperne. 
• 26. januar 2018 Frist for valg til arbejdsmiljøgrupperne. 
• 15. marts 2018 Den nye arbejdsmiljøorganisation er på plads. 

Fase 1: Forberedelse og kommunikation 

Sept/okt ’17 FAMU og AAMU indleder drøftelse af arbejdsmiljøorganisationens struktur. 

3. okt ’17 Møde i HAMU. Godkendelse af tidsplan. 

Medio okt ’17 Generel orientering til arbejdsmiljøorganisationen om det forestående valg. 

1. dec ’17 Frist for fakulteternes og enhedsadministrationens tilbagemelding til AU HR om 
besluttede struktur for AMO. 

6. dec ’17 - 8. jan ’18 Opstillingsperiode for kandidater til valg til AMO. Medarbejdere med ønske om at 
stille op til valg som arbejdsmiljørepræsentant giver besked til AU HR.  

3. jan ’18 Frist for ledelsens udpegning af ledelsesrepræsentanter i HAMU, samt formænd 
for arbejdsmiljøudvalgene, fx dekaner i FAMU, institutledere/adm.chefer/VD’ere i 
LAMU. 

3. jan  - 2. feb. 2018 Frist for ledelsens udpegning af lokale ledere til arbejdsmiljøgrupperne. 

Fase 2: Valg til arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg 

11.-26. jan ’18 Valgperiode for arbejdsmiljørepræsentanter til arbejdsmiljøgrupperne . 
2.-9. feb. ’18 Periode for udpegning af ledere til LAMU - fra arbejdsmiljøgrupperne. 

2.-9. februar’18 Valgperiode for valg af arbejdsmiljørepræsentanter til LAMU - vælges blandt 
arbejdsmiljørepræsentanter fra arbejdsmiljøgrupperne. De valgte AMR’er til 
LAMU vælger en næstformand til LAMU i blandt sig. 

22. feb. - 6. mar. ’18 Periode for udpegning af ledere til FAMU og AAMU - fra LAMU’erne. 

22. feb. - 6. mar.’18 Valgperiode for valg af arbejdsmiljørepræsentanter til FAMU og AAMU - vælges 
blandt arbejdsmiljørepræsentanter fra LAMU’erne.  De valgte AMR’er til FAMU 
vælger en næstformand til FAMU i blandt sig. 

1. marts ’18 Funktionsperiode begynder for de valgte arbejdsmiljørepræsentanter og for de 
udpegede ledere til arbejdsmiljøgrupperne. 

7-15. marts ’18 Valgperiode for valg af arbejdsmiljørepræsentanter til HAMU – vælges blandt 
arbejdsmiljørepræsentanter fra FAMU og AAMU. De valgte AMR’er til HAMU 
vælger en næstformand til HAMU i blandt sig. 

Fase 3: Uddannelse af medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen 
2. kvartal ’18 Temamøde for arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg. 

2-3. kvartal ’18 Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og ny-
udpegede ledere. Datoer offentliggøres på valghjemmesiden i efteråret 2017. 
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 Dagsorden 
 
Martin Keis Kristensen 
 
Dato: 5. oktober 2017 
Ref: MKK 
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AARHUS UNIVERSITET 

Fællesmøde for Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) og  
Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) på ARTS   
 
Onsdag den onsdag d. 11. oktober 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, næstformand (FSU) 
 
AMR Aino Lea Winther-Pedersen, ACA (FAMU)  Centerleder Arne Kjær, CUDIM (FAMU-FSU)   
AMR Mikkel Pade, IKS (FAMU)     Institutleder Bjarke Paarup, IKS (FAM- FSU)  
AMR Mette Bader, Dekansekretariatet (FAMU)  Institutleder Per Stounbjerg, IKK (FAMU og FSU) 
TR Camilla Skovbjerg, IKK, (FSU)   Institutleder Claus Holm, DPU (FAMU-FSU) 
TR Else Thousig, DPU (FSU)     Administrationschef Ole Jensen, ACA (FAMU-FSU) 
TR Ida Juul DPU (FSU)    
Observatør Ivy Kirkelund, ACA (FSU).  
Stacey Marie Cozart, (CUDIM). 
Ane Kathrine Lolholm Gammelby (Ph.d.-repræsentant) 
           
Øvrige deltagere 
HR-Partner Karina Krogsdal-Wogensen (FSU-Sekretær). HR-Partnerchef Steen Weisner.  
Referent: Arbejdsmiljøfaglig kontaktperson Martin Keis Kristensen, AU-HR. 
 
Afbud 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen, Dekanatet  
AMR-TR Mette Greve, DPU (FAMU-FSU) 
HK-Rep. Anne Møldrup Overballe, IKK (FSU)    
 

Dagsorden  
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 
3. Status på APV  

 
4. God omgangstone og kommunikation  

 
5. Indledende drøftelser af synspunkter på fælles organisering FAMU-FSU 

 
6. Arbejdsmiljøstatistikker 

 
FSU udtræder af mødet efter punkt 6 
 
7. Valg til arbejdsmiljøorganisationen på ARTS og på AU 

 
8. Årlig arbejdsmiljødrøftelse – forberedelse til drøftelsen. 

 
9. Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering  

 
10. Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden  
Indstilling 
Formanden indstiller til udvalgene:  

- At godkende dagsordenen  
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet har været udsendt til udvalgenes medlemmer. Der er ikke modtaget bemærkninger til referatet, 
som dermed betragtes som godkendt.  
 
3. APV Handlingsplan afrapportering og drøftelse 
Til orientering og drøftelse 
Resumé 
APV-følgegruppen fremlægger tilbagemeldingen fra de lokale udvalg og FAMU-FSU drøfter status på psy- 
kisk APV-handlingsplan for ARTS. Prodekan Anne Marie Pahuus deltager under dette punkt. 
 
Sagsfremstilling 
Hermed fremlægges status på den psykiske APV-handlingsplan for ARTS, inden for de indsatsområder 
som enten skal være afsluttet eller hvor den primære aktivitet i tiltaget skal være planlagt til at finde sted 
inden udgangen af 3. kvartal.  
 
APV-følgegruppen har blandt andet til opgave at følge tiltagene i fakultetets samlede psykiske APV-handle 
plan og afrapportere opfølgning på den psykiske APV-handleplan til FAMU-FSU. Dette sker med afsæt i en  
dialog med LAMU-LSAU om hvordan tiltagene i APV-handlingsplanerne bliver implementeret, og bidrager  
til deling af erfaring på tværs af institutter og centre. Følgegruppen har været i dialog med LAMU-LSAU 
om hvordan APV-indsatserne, er blevet lokalt implementeret og resultatet af dialogen fremgår af bilaget  
Status på ARTS APV 3. kvartal 2017.  
 
Følgegruppen konstaterer, at der fortsat arbejdes godt med at omsætte fakultetets indsatsområder til lo-
kale handlinger på institutter og centre. Flere steder er arbejdet på vej til være afsluttet. Følgegruppen an-
befaler, at der sker en yderligere vægtning af arbejdet med at implementere flere af fakultetets indsatsom-
råder til lokale handlinger, således at den forventede effekt er tydelig og mærkbar for alle ansatte på insti-
tutter og centre.  
 
Flere af indsatserne rækker længere ud i fremtiden end afslutningen af tredje kvartal 2017, og følgegruppen 
udarbejder en status i samarbejde med LAMU-LSAU i første eller andet kvartal 2018.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller til udvalgene:  

- At drøfte følgegruppens notat ”Status på ARTS APV 3. kvartal 2017. ”  
 
Bilag 
1. ”Status på ARTS APV 3. kvartal 2017. ” 
2. Kommissorium for følgegruppen 
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4. God omgangstone og kommunikation – afrapportering og drøftelse 
Til orientering og drøftelse 
Resumé 
Arbejdsgruppen fremlægger indstilling om, at der på fakultetsniveau iværksættes en række konkrete  
handlinger med afsæt i de lokale udvalgs tilbagemelding til arbejdsgruppen.  
 
Sagsfremstilling 
Med afsæt i Psykisk APV 2016 har FAMU-FSU nedsat en arbejdsgruppe med det formål at afdække eventu-
elle behov for centrale initiativer for at styrke den gode omgangstone og kommunikation på fakultetsni-
veau. Arbejdsgruppen har været i dialog med de lokale udvalg om deres forslag til fakultetstiltag. Dialogen 
tog afsæt i en procesguide, som de lokale udvalg kunne vælge at anvende. Alle lokale udvalg havde til op-
gave, at indmelde deres konkrete forslag til arbejdsgruppen.  
 
Arbejdsgruppen fremlægger en indstilling som peger på 4 indsatsområder, som hver især skal konkretise-
res, for at kunne give en reel forandrende effekt på ARTS: 
 
Systematisk italesættelse af emnet ”God omgangstone og kommunikation” 
Ledere på alle niveauer på fakultetet skal sætte ”God omgangstone og Kommunikation” på dagsordenen i 
alle relevante fora. Ledere skal have mulighed for at blive vejledt og efteruddannet i at sætte temaet på 
dagsordenen. 
 
Faglige drøftelser i en ordentlig tone 
Det skal overordnet understreges, at de faglige drøftelser gerne må være fagligt skarpe og udfordrende, 
men at debatten ikke må tage karakter af personangreb. 
  
Sociale medier og digital kommunikation 
Der skal ske en tydeliggørelse af rammerne for debat og offentliggørelse af informationer på sociale me-
dier, herunder omtale af egen og andres forskning mv.  
 
Code of Conduct  
Arbejdsgruppen anbefaler, at man arbejder videre med udviklingen af en eller anden form for ”Code of 
Conduct”, der tydeliggør rammerne for god skik for faglig kritik og kollegial omgangstone. Dette bør som 
udgangspunkt ske på AU-niveau. 
 
I det videre arbejde med konkretiseringen, anbefaler arbejdsgruppen, at der bliver særlig opmærksomhed 
på, hvad der er forebyggende initiativer og handlinger, og hvad der er konkrete ledelsesredskaber til at 
håndtere konkrete situationer, hvor omgangstone og kommunikation har negativ effekt på arbejdspladsen.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller 
At drøfte den fremlagte indstilling, med henblik på en anbefaling af hvilke af de indstillede indsatsområder 
der skal arbejdes videre med og hvornår dette skal ske. 
 
Bilag:  
3. Indstilling til FAMU-FSU’s om fremtidig indsats for at forbedre omgangstonen. 
4. Tilbagemelding - Lokaludvalg 
5. Kommissorium – God omgangstone 
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5. Indledende drøftelser af synspunkter på fælles organisering FAMU-FSU 
Til drøftelse 
Resumé 
FAMU og FSU har mulighed for at øge udbyttet af det eksisterende samarbejde ved at undersøge holdnin-
ger til, og muligheder for en fælles organisering.  
 
Sagsfremstilling 
FAMU og FSU har gode fælles erfaringer med at drøfte hvordan man styrker den forebyggende arbejdsmil-
jøindsats på fakultetsniveau. Konkret samarbejder de to udvalg om psykisk APV og dertil hørende pro-
blemstillinger, ligesom der er en fælles opmærksomhed på sygefravær, arbejdsulykker og anvendelse af 
psykologordning. I 2016 og 2017 har der i forbindelse med APV vist sig en stor værdi i at koordinere de to 
udvalgs ressourcer og udvalgenes fællesmøder har været med til at styrke og effektivisere indsatsen for et 
bedre psykisk arbejdsmiljø, jf. arbejdet med den psykiske APV.  
 
FAMU og FSU har etableret to fælles arbejdsgrupper, som følger og arbejder med ”God omgangstone og 
kommunikation” og med den psykiske APV. Grupperne har afsæt i de to udvalg og det har vist sig at have 
stor værdi, at perspektiverne fra AMO og SU kommer ind i drøftelserne af de problemer og indsatser grup-
perne arbejder med.  
 
Når FAMU og FSU indleder med en drøftelse af synspunkter på en sammenlægning, er det ud fra en anta-
gelse om, at en sammenlægning giver en række fordele.  
• Der vil kunne komme en endnu bedre integration af arbejdsmiljødimensioner ind i fakultetets strategi-

ske ledelse og i den daglige drift.  
• Arbejdsmiljøtemaerne vil kunne drøftes med endnu flere og bredere perspektiver når temaerne bliver 

belyst fra en samarbejdsvinkel og fra en arbejdsmiljøvinkel. 
• Langt de fleste arbejdsmiljøtemaer og udfordringer har interesse for begge udvalg. Erfaringsmæssigt 

er det den psykiske APV og psykisk arbejdsmiljø, der påkalder sig mest interesse på ARTS. 
• Den kommende APV-runde på AU bliver en fælles APV for psykisk og fysisk arbejdsmiljø.  
• Med et fællesskab imellem de to udvalg, vil der også kunne komme et bredere arbejdsmiljøperspektiv 

på SU-relaterede temaer.  
• Fælles møder og måske sammenlagte udvalg vil give mulighed for en mere effektiv udnyttelse af de 

personaleressourcer, der er bundet op på de to udvalg – Lederne går igen i begge udvalg.  
• FSU behandler ofte temaer som også kan være relevante for FAMU, f.eks. drøftelse af økonomiske for-

hold, med betydning for arbejdspladsens samlede trivsel og effektivitet. 
 
I forbindelse med en evt. sammenlægning af udvalg, skal der være en særlig opmærksomhed på: 
• at alle medarbejdere repræsenteres bredt (fagligt og geografisk) i sammenlagte udvalg. 
• at de sammenlagte udvalg tydeligt beskriver hvordan sammenlægningen styrker og effektiviserer ar-

bejdsmiljøindsatsen. 
 
Som en praktisk afprøvning af fordelene ved en sammenlægning og en udvidelse af de fælles opgaver fore-
slås det at: 
- den årlige arbejdsmiljødrøftelse (planlagt til ordinært FAMU-møde 11/12) gennemføres i fællesskab af 

to udvalg (den årlige drøftelse tager oftest afsæt i den aktuelle psykiske APV) 
- alle møder i de to udvalg arrangeres som fællesmøde for udvalgene i 2018.  
- forløbet af og erfaringen med fællesmøderne evalueres ultimo 2018 (afhængig af erfaringerne fra fæl-

lesmøderne i 2018, står AU-HR til rådighed med vejledningsmaterialer og konsulentbistand i forhold 
til en evt. formaliseret sammenlægning af de to udvalg).  



Side 5 af 8 
 

- at også LAMU og LSU arbejder videre med fællesmøder i 2018. Dette sker allerede i praksis på 2 ud af 
5 enheder på ARTS. 

 
Indstilling:  
Formanden indstiller til udvalgene:  
- At udvalgene fremlægger og drøfter synspunkter på en evt. fremtidig fælles organisering af FAMU og 

FSU 
- At alle møder i de to udvalg aftales arrangeret som fællesmøde for udvalgene i 2018.  
- At den årlige arbejdsmiljødrøftelse (planlagt til ordinært FAMU-møde 11/12) gennemføres i fællesskab 

af FAMU og FSU. 
 

6. Arbejdsmiljøstatistikker 
Til orientering  
Resumé 
Udvalgene orienteres om arbejdsmiljødata for andet kvartal 2017 
 
Sagsfremstilling 
Psykologisk rådgivning 
På ARTS er der planlagt 5 rådgivningsforløb i Q2-2017. 
Det er en fald på 2 i det nominelle antal af rådgivningsforløb i sammenligning med Q2 – 2016.  
Der er sket et fald på 0,21 i forbruget af rådgivningsforløb, når man opgør forløb pr. 100 medarbejder. 
ARTS tegner sig for 9% af de forbrugte rådgivningsforløb i Q – 2017.  
 
I forbindelse med en tragisk færdselsulykke den 29. august, tilbød AU efterfølgende krisehjælp til stude-
rende. Dette skete pr. kulance, da studerende normalt ikke er omfattet af AU krisepsykologiske rådgivning. 
Der er blevet visiteret 6 studerende til ”Dansk krisekorps”. Af hensyn til fortrolighed, kan det ikke oplyses 
fra hvilke fakulteter de studerende kommer fra. AU HR har dog det indtryk, at en stor del af de visiterede 
studerende har tilknytning til ARTS.  
 
I arbejdsmiljøstatistikken for 2. kvartal anvendes forskelle betegnelser i forbindelse med psykologisk råd-
givning.  
Rådgivningsforløb:  
Tallene viser antal rådgivningsforløb der er påbegyndt i indeværende kvartal 
Rådgivningsområder:  
Her er anført de årsager der er til, at medarbejdere søger psykologisk rådgivning. 
 
Arbejdsulykker 
Der er ikke registret eller anmeldt arbejdsulykker på ARTS i Q2-2017. 
 
Sygefravær 
I Q2 – 2017 er der sket en stigning på 0,3 sygedage pr. ansat i forhold til Q2 – 2016. Som noget nyt, præ-
senteres desuden sygedage pr. ansat uden langtidsfravær (over 21 dage). Her er tallet for ARTS 0,7 sygedag 
pr. ansat i Q2-2017. 
 
Bilag: 
6. Arbejdsmiljøstatistik Q2-2017.  
7. Q2 Sygefravær ARTS 
 
Indstilling 
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Formanden indstiller til udvalgene: 
- At tage orienteringen til efterretning. 

 
FSU udtræder af mødet efter punkt 6 

 
7. Valg til arbejdsmiljøorganisationen på ARTS og på AU  
Til orientering og drøftelse. 
Resumé 
Der skal være ordinært valg af arbejdsmiljørepræsentanter til arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg 
på hele AU i første kvartal 2018.  
 
Sagsfremstilling 
Valg af arbejdsmiljørepræsentanter til arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg foretages af og iblandt 
de medarbejdere, som er dækket af de respektive arbejdsmiljøgrupper. AU-HR organiserer rammerne om 
valget. 
 
Ledere og medarbejdere har en fælles opgave i, at arbejdsmiljøorganisationen er så dynamisk og engageret 
som mulig, i bestræbelserne på at udvikle og bevare de gode arbejdsforhold. Dette forudsætter ikke mindst, 
at medarbejderne, vælger engagerede kollegaer til at indgå i samarbejdet med lederne i arbejdsmiljøgrup-
perne.  
 
Til drøftelse af punktet er der vedlagt ” ARTS AMO 02102017” ” samt ”Tidsplan for AMO valg 2018 AU”.  
Tidsplanen er behandlet i HAMU den 3. oktober 2017.  
 
Valget til AMO afholdes hvert 3. år med skæringsdato den 1. marts. Det vil sige, at alle valg til arbejdsmiljø-
grupper og LAMU’er skal være afholdt inden den nye funktionsperiode begynder (1. marts 2018). Valg til 
FAMU og HAMU afholdes umiddelbart herefter, når arbejdsmiljøgrupper og LAMU’er er i funktion.  
  
Som det fremgår af tidsplanen, skal ARTS orientere AU-HR om den fremtidige struktur for AMO på ARTS 
senest den 1. december 2017. Lederne af institutter og centre skal i samarbejde med de øvrige medlemmer 
af LAMU/LSAU sætte den fremtidige arbejdsmiljøorganisation. I praksis skal lederne af institutter og cen-
tre forholde sig til, om arbejdsmiljøgrupperne inden for LAMU’s/LSAU’s område er funktionsduelige og 
om de er effektivt organiserede. Den endelige organisering af arbejdsmiljøgrupperne bestemmes af institut 
eller centerleder. 
 
I drøftelsen af, om arbejdsmiljøgrupperne er funktionsduelige og effektivt organiserede kan man orientere 
sig efter følgende: 
• Særlige arbejdsmiljøbelastninger: 

Er der forhold på instituttet/centret som gør, at der brug for en særlig opmærksomhed arbejdsmiljøet 
• Balance imellem opgaver og ressourcer: 

Om LAMU-LSAU og AMG’er evner at løse de relevante opgaver på eget niveau og om der er balance 
imellem arbejdsmiljøorganisationen størrelse og struktur og den arbejdsmiljøbelastning der er inden 
for området?  

• Forbindelsesled: 
Kan arbejdsmiljøgruppen effektiv virke som forbindelsesled imellem medarbejdere og LAMU/LSAU 
(og videre til FAMU) 

• Kontakt til medarbejderne: 
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Om der tydelighed om hvem AMG’erne dækker og om medarbejderne kender adgangen til AMG’erne 
 
FAMU modtager en opdateret organisationsplan så snart alle institutter og centre har meldt tilbage og se-
nest den 1. december 2017.  
 
Institut og centerledere vil modtage informationer og vejledninger om valget i perioden medio oktober til 
medio december 2017 i form at direkte mails, nyhedsbreve og opslag på AU HR’s webside. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU 

- At udvalget drøfter den fremlagte organisationsplan, med henblik på om udvalget ser behov for evt. 
ændringer af arbejdsmiljøorganisationen på institut og centerplan. 

Bilag 
8. ARTS AMO 02102017 
9. Tidsplan for AMO valg 2018 AU 
 
8. Årlig arbejdsmiljødrøftelse – forberedelse til drøftelsen. 
Til orientering 
Resumé 
Forberedelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2017. Drøftelsen gennemføres i henhold 
til bestemmelserne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og 
sundhed, §9.  
 
Sagsfremstilling 
Den årlige arbejdsmiljødrøftelse i FAMU ARTS sker på årets sidste møde den 11. december 2017. 
De lokale arbejdsmiljøudvalg skal have gennemført den årlige arbejdsmiljødrøftelse inden FAMU’s møde 
den 11. december 2017. Der er deadline for indlevering af den årlige arbejdsmiljødrøftelse til FAMU den 
29. november 2017. FAMU’s sekretær udarbejder oplæg til den årlige arbejdsmiljødrøftelse med afsæt i 
indmeldinger fra LAMU/LSAU samt med afsæt i aktuelle aktiviteter, indsatser og problemstillinger på 
ARTS. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU 

- At tage orienteringen til efterretning. 
 
9. Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering  
Resumé 
Orientering fra institut- og centerledere om aktuelle indsatser eller emner med relevans for FAMU, herun-
der status på samarbejdet med Arbejdstilsynet.  
 
Sagsfremstilling 
Status på samarbejdet med Arbejdstilsynet 
Der er pt. én verserende sag med Arbejdstilsynet.  
Påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at sikre tilstrækkelig tilførsel af frisk luft af pas-
sende temperatur og fugtighed i bygning 1483 (1481). Påbuddet skal være efterkommet senest den 8. de-
cember 2017. Der er desuden varslet nyt tilsynsbesøg på enheden den 11. januar 2018. 
Det afgivne påbud har medført en rød smiley. 

 
Indstilling 

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/s/samarbejde-om-sikkerhed-og-sundhed-1181
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/s/samarbejde-om-sikkerhed-og-sundhed-1181
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Formanden indstiller til FAMU 
- At tage orienteringen til efterretning. 
 

 
10.  Eventuelt  
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