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LSU-møde i ACA den 25. maj 2016 (Kl. 9.00 – 10.00) 

Aarhus bygning 1443, lokale 340 
Emdrup lokale A011 

Mødedeltagere: 

B-siden/medarbejdere A-siden/ledere
Ivy Kirkelund (IK), næstformand 
Marianne Bach Birn (MBB) 
Anders Gade Jensen (AGJ) 
Knud Holt Nielsen (KHN) 
Rikke Petersen (RP) 
Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) 
Torben Sommer (TS) 

Observatør 
Zbigniew Sobkowicz (ZS) 

Referent: Anne Rasmussen 

Ole Jensen (OJ), formand 
Leo Normann Pedersen (LNP) 
Steen Weisner (SW) 
Signe Hvid Maribo (SHM) 

Observatør 
Ditte Jessing (DJ) 

Rådgiver/HR-partner 
Mads Brask Andersen 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Opfølgning på LSU-mødet den 11. marts 2016, herunder evt. yderligere bemærk-
ninger til referatet.
Se:
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Udvalg
__raad_og_naevn/Referat_LSU_moede_i_ACA_den_11._marts_2016.pdf

Punkter til drøftelse eller beslutning:
3. Lønforhandlinger 2016

Motivering: Evaluering af lønforhandlingsproces

Orienteringspunkter og eventuelt: 
4. Økonomi

4.1. Regnskab for ACA 2015
4.2. Økonomirapport 1, 2016
Bilag: Regnskab for ACA med bemærkninger og ØR1

5. Kompetenceudvikling 2016
ACA har fra dekanen fået 25.000 kr. fra en pulje af uforbrugte kompetenceudvik-
lingsmidler. Tilføres som ekstra midler.

6. Pilotprojekt vedrørende procesoptimering i Arts Studieadministration
Mundtlig orientering v./LNP
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7. Forslag om flytning af sproguddannelser fra BSS til Arts  

Bilag: Sagsfremstilling til FSU minus bilag. 

 

8. Revideret personalepolitik  

Forslag er tiltrådt HSU den 12.5. 

Bilag: Forslag til revideret personalepolitik for Aarhus Universitet 
 

9. Eventuelt 

 

 

 
Ole Jensen   Ivy Kirkelund  

Formand    Næstformand  

 

 

 
Fælles med LAMU (kl:10:00-11:00) 

 

A. Godkendelse af dagsorden 

 

B. Drøftelse af psykisk APV rapport 

a. Hvad fortæller rapporten? 

b. Aftale om proces for opfølgning og handleplaner 

c. Indledende drøftelse af handleplanen med fællestemaer og forhold, 

som bør iværksættes på ACA niveau i hhv. afdelinger/områder 

Bilag: Procesplan for den psykiske APV 2016 i ACA. Psykisk APV rapport 

offentliggøres den 19.05.16 

 

C. Orientering  

a. Møde om stresshåndtering i ACA-ledergruppe med erhvervspsykolog 

Jette Wied Hatting den 28.4.2016 

Bilag: Slides fra mødet 

 

D. Arbejdsmiljøstatistik 2016 

Motivering: Drøftelse af Arbejdsmiljøstatistik 

Bilag: Sagsfremstilling Arbejdsmiljøstatistik Q1 2016, Bilag 1 Arbejdsmiljøsta-

tistik Q1 2016, Bilag 2 Sygefravær Q1 2016 

 

E. Eventuelt 

 

 

Ole Jensen   Ivy Kirkelund  Aino Lea Winther-Pedersen 

Formand    Næstformand  Næstformand  

LSU og LAMU   LSU   LAMU 



Administrationscenter Arts Ansvarlig leder: Ole Jensen

Forretningscontroller: Heine Hundahl Esbersen

Primo 2016

Beløb i 1.000 kr.

Budgetter

Ledelse af administrationscentret 1.439 782 0 2.221
Ph.d. og internationalisering 7.935 746 -582 8.099
Økonomi 0 9.472 0 9.472
Bygningsservice 19.057 720 -655 19.122
HR 4.006 78 0 4.084
Studier 37.145 942 -80 38.007
Kommunikation 7.522 515 -252 7.785
IT 7.908 312 0 8.220
EVU + Karriere 6.781 326 -525 6.582

Ramme fratrukket budget i alt 91.794 13.892 -2.093 103.593

Debiteringsindtægter 103.593

Resultat 0

ØR1 2016

Beløb i 1.000 kr.
Budgetter

Ledelse af administrationscentret 1.342 1.082 -600 1.824
Ph.d. og internationalisering 7.625 746 -582 7.789
Økonomi 0 9.472 0 9.472
Bygningsservice 19.074 720 -655 19.139
HR 4.404 78 0 4.482
Studier 37.563 942 -80 38.425
Kommunikation 7.245 515 -252 7.508
IT 8.012 291 0 8.303
EVU + Karriere 6.765 326 -418 6.673

Ramme fratrukket budget i alt 92.031 14.171 -2.586 103.616

Debiteringsindtægter 103.593

Resultat -23

Difference fra primo 2016 til ØR1 2016

Beløb i 1.000 kr.
Budgetter

Ledelse af administrationscentret -97 300 -600 -397
Ph.d. og internationalisering -310 0 0 -310
Økonomi 0 0 0 0
Bygningsservice 17 0 0 17
HR 398 0 0 398
Studier 418 0 0 418
Kommunikation -277 0 0 -277
IT 104 -21 0 83
EVU + Karriere -16 0 107 91

Ramme fratrukket budget i alt 237 279 -493 23

Debiteringsindtægter 0

Resultat -23

Løn Drift Salg SUM

Løn Drift Salg SUM

Løn Drift Salg SUM



Regnskab 2015

Beløb i 1.000 kr.
Budgetter

Ledelse af administrationscentret 1.492 771 -418 1.845
Ph.d. og internationalisering 7.643 776 -495 7.923
Økonomi 0 9.837 0 9.837
Bygningsservice 18.715 781 -764 18.732
HR 4.202 136 0 4.338
Studier 35.012 1.444 -313 36.143
Kommunikation 7.475 585 -548 7.512
IT 7.601 449 -507 7.544
EVU + Karriere 6.835 371 -571 6.636

Ramme fratrukket budget i alt 88.974 15.151 -3.617 100.508

Ramme 103.017

Ramme fratrukket budget 2.509

Løn Drift Salg SUM



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

ARTS 

Dato: 18. maj 2016 

Side 1/2 

 

 Sagsfremstilling 

Mødedato: 25.5.2016 

Møde: Møde i LSU, ACA 

Punktejer: Ole Jensen 

Gæst:  

Beslutningspunkt (sæt kryds)  

Drøftelsespunkt (sæt kryds) X 

Meddelelsespunkt (sæt kryds) X 

  

Lukket punkt (sæt kryds)  
 

 

Emne 

Regnskab 2015 og opdateret budget 2016 (ØR1) for ACA 

Resumé  

Regnskabet for 2015 endte med et mindreforbrug på 2,5 mio.kr.  

I det reviderede budget for 2016 forventes stadig balance mellem indtægter og udgifter.  

Indstilling 

Det indstilles, at FSU tager orienteringen om regnskab 2015 og opdateret budget 2016 til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Regnskabet for 2015 endte med et større overskud end forventet. Det skyldes først og fremmest, at  

a) der har været færre lønudgifter end ventet som følge af refusioner, der primært skyldes barselsor-

lov. Eksempelvis har Arts Studier i år syv ansatte på barsel. Disse er ikke blevet modsvaret fuldt ud 

af udgifter til midlertidig erstattende arbejdskraft. Sygerefusioner kan også nævnes. 

b) personaleomsætning har medført besparelser i lønbudgettet i form af vakancer – altså slippet mel-

lem fratrædelser og genbesættelser.  

c) lønudgifterne er endelig blevet lavere som følge af beslutninger om, at ikke alle vakante stillinger i 

lyset af de kommende års sparekrav skulle genbesættes. 

Det opdaterede budget for 2016 viser, at der fortsat forventes balance mellem indtægter og udgifter. 

Det skal bemærkes, at dette resultat bygger på en forudsætning om, at der i løbet af året opnås et min-

dreforbrug på løn på ca. 750.000 kr. På baggrund af erfaringerne med hensyn til vakancer m.v.  fra 

2015, jf. ovenfor,  anses dette for sandsynligt. Der er desuden ændringer/forklaringer til budgettet:  

a) Administrationscentret modtager 0,3 mio. kr. ekstra i SIP-midler til kompetenceudvikling. De til-

svarende omkostninger er indtil videre budgetteret centralt. Derudover forventer administrations-

centret at blive kompenseret for optaget af ekstra elever på vegne af fakultetet. Der budgetteret en 

ekstra indtægt hertil på 0,3 mio. kr. centralt, mens udgifterne til elever indgår i funktionsenheder-

nes budgetter. 

b) Da Steen Weisner og Signe Maribo begge har fået udvidet deres ledelse ansvar med en ekstra funk-

tionsenhed hver, deles deres løn nu af to afdelinger. Dette ses som forskydninger i lønbudgettet 

mellem henholdsvis ARTS Ph.d. & Internationalisering og ARTS HR og henholdsvis ARTS Kom-

munikation og ARTS IT. Stigningen i 0,4 mio. kr. i ARTS Studiers lønbudget skyldes til dels mid-

lertidige ansættelser og forlængelser. 

c) ARTS EVU+Karriere forventer ekstra indtægter fra samarbejde med Akademikernes A-kasse og 

Company Dating for 0,1 mio. kr. 

 

Kommunikation 

 

Sagsbehandler 
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Ole Jensen/Heine Hundahl Esbersen 

Involvering 

 

Tidsfrist 

 

Bilag 
1. Oversigt vedr. regnskab 2015 
2. Oversigter vedr. budget 2016 
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 Sagsfremstilling 

Mødedato: 4. maj 2016 
Møde: Ekstraordinært møde i FSU 
Punktejer: Johnny Laursen 
Gæst: Niels Lehmann, Aske Dahl Sløk 

Beslutningspunkt (sæt kryds)  
Drøftelsespunkt (sæt kryds) x 
Meddelelsespunkt (sæt kryds)  
  
Lukket punkt (sæt kryds)  
 

 

Emne 
Sproguddannelsernes fremtid på AU 

Indstilling: 

Det indstilles, at FSU: 
drøfter de strategiske udviklingsperspektiver i en eventuel samling af sproguddannelserne på Arts og 
initiativets betydning for fakultets fremtidige udvikling med henblik på at rådgive dekanen om, hvor-
dan det fremtidige samarbejde mellem humanistiske og merkantile sproguddannelser bedst kan reali-
seres. 

Sagsfremstilling  
De små og mellemstore sprogfag har i en årrække været udfordret af vigende søgning og deraf føl-
gende vanskeligheder med at opretholde en økonomisk bæredygtighed. Der er tale om en national 
tendens, der også har ramt sprogfagene på AU. Situationen er blevet forværret af regeringens di-
mensioneringsindgreb, som bl.a. rammer disse uddannelser. Mange universiteter har på denne 
baggrund set sig nødsaget til at lukke sproguddannelser.  
 
Der blev i foråret 2015 igangsat en proces med sigte på at intensivere samarbejdet mellem sprog-
fagene på Arts og BSS. Efter et forslag fra BSS-dekan, Thomas Pallesen om at overdrage ansvaret 
for de merkantile sprogfag til Arts har denne proces ud over den faglige udvikling indeholdt en or-
ganisatorisk dimension. 
 
I løbet af efterårssemestret er der blevet udarbejdet et oplæg til en fælles sprogfaglig uddannelses-
portefølje, der blev indleveret til de to dekaner d. 8.2.16. Efter et meget stort udviklingsarbejde i de 
faglige miljøer er der blevet opnået konsensus om oplægget. De to institutledere, Christa Thomsen 
og Niels Lehmann, har på denne baggrund indstillet konceptet til realisering. På foranledning af 
rektor og de to dekaner er der endvidere blevet udarbejdet et notat om, hvorledes oplægget bidra-
ger til at styrke den sproglige kompetenceprofil for især de merkantile sproguddannelser. Oplæg-
get har ligeledes været trykprøvet hos aftagere og censorformandskaber, hvor der grundlæggende 
bakkes op om tiltaget. Oplægget, notatet om styrkelsen af den sproglige kompetenceprofil og rap-
porten om aftagersvarene er vedlagt som bilag. 
 
Arts-dekanen har under drøftelserne forudsat, at en eventuel overtagelse af sprogfagene skulle væ-
re udgiftsneutral. Beregninger vil nødvendigvis være behæftet med store usikkerhedsmomenter. 
Især vil indtægtsgrundlaget variere pga. fluktuationer i optag, gennemførelse og frafald, ligesom 
en eventuel ny model for finansiering af de videregående uddannelser kan påvirke sprogfagene i 
både negativ og positiv retning. Ud fra den nuværende situation har økonomiafdelingen imidlertid 
foretaget beregninger, der har dannet udgangspunkt for forhandlinger mellem de to dekaner og 
rektor, og der er blevet udviklet en model for overtagelsen. Omkostningen ved overtagelsen af de 
merkantile sprogfag er i 2023 beregnet til 18,5 mio. Der er aftalt en permanent overførsel af ba-
sismidler fra BSS på 10 mio. kr. og et midlertidigt tilpasningsbidrag på 28 mio. kr. fra universite-
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tets strategiske midler. Det forventes, at der indenfor tilpasningsperioden frem til 2023 kan opnås 
besparelser i uddannelse og administration på 5 mio. Arts vil således i 2023 have en nettoomkost-
ning på 3,5 mio. som følge af overtagelsen, som vil blive søgt opvejet med støtte fra fakultetet til 
instituttet samt ved yderligere besparelser. Eftersom overtagelsen af sprogfagene indgår i en fælles 
bestræbelse på at tackle dimensioneringsudfordringen, indgår det som en naturlig del af modellen, 
at sprogmiljøerne over den kommende årrække ligesom alle andre fagmiljøer vil skulle foretage 
ressourceeffektiviseringer. 
 
Det er dekanens vurdering, at der på baggrund af det faglige arbejde og den økonomiske model er 
skabt det bedst tænkelige grundlag for at samle sproguddannelserne på Arts. Det er ligeledes vur-
deringen, at den ønskede konsolidering af sprogfagene fordrer en samling af uddannelserne under 
ét studienævn, og at det er vil give det bedste rygstød for den samlede plan for sproguddannelser-
ne, at kollegerne bringes under samme tag. De to dekaner og rektor anbefaler, at der gives tilslut-
ning til samlingen af sprogfagene på Arts, og de har derfor over for bestyrelsen lagt op til, at der nu 
igangsættes en drøftelse i organerne af planen om at foretage en overflytning af de merkantile 
sprogfag til Arts. 
 
Den videre plan frem mod en bestyrelsesbeslutning er: 
FSU og Akademisk råd rådgiver dekanen på møder den 4. maj 2016. 
LSU og Institutforum på IKK drøfter oplægget på møder i maj 2016. 
Fakultetsledelsen træffer sin beslutning den 2. juni 2016. 
Den endelige beslutning vil blive truffet på bestyrelsesmødet d. 14. juni 2016. 
 

Kommunikation 
Akademisk Råds drøftelser og rådgivning af dekanen indgår i det videre arbejde. 

Bilag 
- Notat vedr. sammentænkning af de erhvervs- og de kultursproglige bachelor- og kandidatud-

dannelser på AU udarbejdet af studielederne Kirsten Wølch Rasmussen og Ken Henriksen med 
henblik på aftagerhøring 

- Notat vedr. kvalitetsudvikling i konceptet for sproguddannelser på AU udarbejdet af Ken Hen-
riksen og Niels Lehmann 

- Notat med opsamling af resultaterne af aftagerhøringen udfærdiget af Kirsten Wølch Rasmus-
sen og Ken Henriksen 
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 Sagsfremstilling 

Mødedato: 12. maj 2016 
Møde: Møde i HAMU/HSU 
Punktejer: Brian Bech Nielsen 
Gæst:  

Beslutningspunkt (sæt kryds) X 
Drøftelsespunkt (sæt kryds)  
Meddelelsespunkt (sæt kryds)  
  
Lukket punkt (sæt kryds)  
 

Emne 
Revideret personalepolitik 

Indstilling 
Arbejdsgruppen vedr. revidering af AU’s personalepolitik indstiller, at HAMU-HSU  
  

• beslutter den reviderede personalepolitik 
• godkender kommunikationsplan for den reviderede personalepolitik 

Sagsfremstilling 
UBaggrund/Historik 
 
På baggrund af evaluering af AU’s personalepolitik besluttede HSU i august 2015 en række ændringer 
til personalepolitikken. En arbejdsgruppe nedsat af HSU har bearbejdet ændringerne, og HAMU-
HSU principgodkendte udkast til revideret personalepolitik 5. januar 2016 og høring af udkast mhp. 
vurdering af følgende to spørgsmål: 
 
• Kan den reviderede personalepolitik anvendes bredt på universitetet og fungere som det fælles 

personalepolitiske fundament, der bidrager til at gøre AU til en god arbejdsplads? 
• Giver den reviderede personalepolitik plads til lokal udmøntning? 
 
Alle fire fakulteter og Enhedsadministrationen har sendt høringssvar. Samstemmende gives en posi-
tiv vurdering af de to høringsspørgsmål. Det fremgår desuden af høringssvarene, at enkelte enheder 
ikke deler flertallets opfattelse.  
 
Arbejdsgruppen har nøje forholdt sig til alle forslag i høringssvarene efter følgende principper: 
 
• Personalepolitikken skal i højere grad være holdnings- og værdibaseret med plads til lokal ud-

møntning. 
• Formen skal forenkles, men fortsat bestå af både normer og delpolitikker. 
• Regler og retningslinjer skal alene fremgå af de tilhørende personaleadministrative retningslin-

jer. 
• Gentagelser mellem de enkelte delpolitikker søges så vidt muligt undgået. 
 
UDe væsentligste ændringer ift. den nuværende personalepolitik 
 
Personalepolitikken indeholder nu 8 normer (før 10) for det daglige arbejdsliv og 9 (før 12) delpoli-
tikker. Delpolitikkerne er gennemskrevet, så de er tidssvarende, og administrative procedurebeskri-
velser og gentagelse af regler og lovgivning er fjernet. Det væsentligste er: 
 
• Delpolitik for kompetenceudvikling er ændret til politik for kompetence- og karriereudvikling. 
• Delpolitik for tjenestefrihed og orlov er ændret til politik for orlov og jobmobilitet.  
• Flere regeltunge delpolitikker flyttes til de personaleadministrative retningslinjer (sygefravær kri-
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sesituationer, misbrug, mobning og seniorer). 
• Der er to nye delpolitikker: Politik for arbejdsmiljø og Politik for ligestilling og mangfoldighed. I 

politik for arbejdsmiljø er der lagt vægt på den forebyggende vinkel. I politik for ligestilling og 
mangfoldighed er der lagt vægt på, at alle ansatte har lige rettigheder og muligheder (mangfol-
dighed i bred forstand). 

 
UJusteringer i medfør af høringen 
 
Høringen har medført følgende ændringer i det endelige forslag til personalepolitik: 
• Rækkefølgen af delpolitikkerne er ændret, så den svarer til flowet i en ansættelsescyklus. 
• Medarbejdernes mulighed for medindflydelse er tydeliggjort med en tilføjelse i indledningen.  
• Formulering af norm nr. 8 er ændret til ”Prioriterer personlig og faglig udvikling” 
• Politik vedr. løn er ændret, så det fremgår, at det er lederens ansvar at give tilbagemelding vedr. 

forhandlingsresultatet, både generelt og til hver ansøger. 
• Politik for kompetence- og karriereudvikling er tilføjet følgende: ”…men det er et fælles anlig-

gende for ledelse og medarbejdere at sikre kompetenceudvikling, der imødekommer såvel AU’s 
behov som medarbejdernes individuelle og faglige udvikling.”  

• Politik for bibeskæftigelse er ændret, så der nu står: ”Er den ansatte i tvivl, om en bibeskæftigelse 
er forenelig med hovedbeskæftigelsen, drøftes dette med nærmeste leder.” 

• I Politik vedr. uansøgt afskedigelse er følgende ændret: ”Samarbejdsorganisationen inddrages 
tidligst muligt i processen” og ”Hvis den ansatte ønsker det, inddrages den relevante tillidsrepræ-
sentant eller anden bisidder i processen” (samme ændring to steder i teksten). 

• I Politik vedr. arbejdsmiljø er sidste sætning ændret til: ”Aarhus Universitet anvender resultater-
ne fra de lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV) til systematisk og kontinuerligt at følge op på 
og skabe dialog om konkrete og prioriterede arbejdsmiljøindsatser”.  

• Politik vedr. ligestilling og mangfoldighed: ”Karriereudvikling” er i målsætningen ændret til ”kar-
riereforløb”. Sidste afsnit er ændret til ”Aarhus Universitet prioriterer, at alle centrale dokumen-
ter og anden vigtig information er tilgængelig på dansk og engelsk”. 

• I Politik vedr. det rummelige arbejdsmarked, afsnit vedr. rekruttering, er følgende ændret: Aar-
hus Universitet påtager sig ansvar for at ansætte og integrere personer på særlige vilkår”. 

 
USprogpolitik 
Arbejdsgruppen er enig i flere fremsatte forslag om, at der bør udarbejdes en sprogpolitik. Det er dog 
arbejdsgruppens opfattelse, at den ikke bør indgå i den reviderede personalepolitik, men udarbejdes i 
andet regi. Dette er videregivet til Universitetsledelsens Stab som opfølgning på arbejdsgruppens 
indstilling til HSU-mødet 24.8.2015. Spørgsmålet er under overvejelse. 

Kommunikation 
Kommunikation af AU’s reviderede personalepolitik sker iht. vedlagte kommunikationsplan inkl. føl-
gende hovedbudskab fra HAMU-HSU: 

• Et samlet HAMU-HSU er glad for og stolt af nu at kunne præsentere den reviderede personale-
politik. 

• Mange har bidraget med synspunkter og gode forslag, hvilket der takkes for.  
• Den reviderede personalepolitik afspejler den organisatoriske udvikling, AU har været igennem i 

de forløbne år. 
• Personalepolitikken er holdnings- og værdibaseret og udtrykker de grundlæggende principper 

for AU som arbejdsplads. 
• Formålet er at skabe trivsel og give de ansatte indflydelse på og de bedst mulige betingelser for 
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en fagligt kompetent og effektiv løsning af AU’s opgaver. 
• Personalepolitikken  består fortsat af normer og delpolitikker, men formen er forenklet. 
• Regeltekst vil fremover alene fremgå af de personaleadministrative retningslinjer. 
• Det er op til de lokale miljøer nu at få personalepolitikken til at leve i dagligdagen. Hvordan og 

hvornår besluttes lokalt. 
• Det foreslås at se lokal udmøntning i sammenhæng med det igangværende arbejde med APV-

handlingsplaner. 

Sagsbehandler 
Lizzi Edlich, AU HR 

Involvering 
Personalepolitikken er blevet til på baggrund af en omfattende evaluering af den hidtidige personale-
politik og efterfølgende høring af forslag til personalepolitik i samarbejds- og arbejdsmiljøorganisati-
onen samt andre relevante fora. 
 
Medlemmer af arbejdsgruppen (udpeget af HSU): Thomas Pallesen, Anne Lindholm Behnk, Thomas 
G. Jensen, Per Dahl, Olav W. Bertelsen, Aase Pedersen, Hans-Peter Degn og Ole Rahn 
Tidsfrist 
HAMU-HSU-møde d. 12.5.2016 

Bilag 

Endeligt forslag til revideret personalepolitik 
Forslag til kommunikationsplan 

 



1 
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Personalepolitikkens grundlæggende principper  
Personalepolitikken udtrykker de grundlæggende principper for Aarhus Universitet som arbejdsplads. 
Personalepolitikkens formål er at skabe trivsel på arbejdspladsen og at give alle ansatte indflydelse på og de 
bedst mulige betingelser for en fagligt kompetent og effektiv løsning af universitetets opgaver.  

Personalepolitikken består af 8 normer og 9 delpolitikker. Normerne udgør den overordnede ramme for 
det daglige arbejdsliv og konkretiseres i en række delpolitikker. Delpolitikkerne suppleres af uddybende 
personaleadministrative retningslinjer. 

Personalepolitikken gælder alle ansatte på Aarhus Universitet.  Der kan udarbejdes lokale aftaler inden for 
rammerne af personalepolitikken.  

Efterlevelse og udvikling af personalepolitikken skal behandles i samarbejdsudvalgene og kan drøftes i 
universitets øvrige fora. 

Personalepolitikken er besluttet af Hovedsamarbejdsudvalget og Hovedarbejdsmiljøudvalget 12. maj 2016. 

 

 

Normer for det daglige arbejdsliv 
Normerne for det daglige arbejdsliv på Aarhus Universitet er, at universitetet og alle ansatte 

• respekterer og understøtter ytringsfrihed og forskningsfrihed 
• bidrager til et sammenhængende og samarbejdende universitet 
• bidrager til at skabe åbenhed, tillid og rettidig kommunikation på alle niveauer 
• udviser gensidig respekt og ordentlighed 
• har god ledelse og gode kollegiale relationer i hverdagen 
• værdsætter mangfoldighed blandt kolleger 
• respekterer balancen mellem arbejds- og privatliv 
• prioriterer personlig og faglig udvikling 
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Rekruttering og ansættelse 
Det er Aarhus Universitets mål 

• at rekruttere fagligt kompetente personer, som er professionelle og produktive, og som kan indgå i et 
godt samarbejde med kolleger. 

 

Arbejdspladsprofil 

Det skal være synligt for ansøgere, at Aarhus Universitet er en arbejdsplads, der stiller høje krav til 
faglighed og professionalisme. Det er samtidig en arbejdsplads, der lægger vægt på fleksibilitet og 
samarbejdsevne og giver de ansatte gode udviklingsmuligheder.   

Universitetet ønsker at tiltrække og rekruttere en mangfoldig medarbejderskare. Aarhus Universitet 
anvender derfor stillingsopslag, som beskriver den enkelte stillings formelle, faglige og personlige 
kvalifikationskrav på en måde, som fremmer et bredt ansøgerfelt. 

 

Introduktion af nyansatte 

Aarhus Universitet lægger vægt på at give alle nyansatte en god start i den nye stillling, både når der 
rekrutteres internationalt, nationalt og internt. 

Det er et fælles ansvar at tage sig godt af nye kolleger, men der påhviler ledere et særligt ansvar for at 
informere enhver nyansat om stillingens indhold, mål og rammer og give et generelt indblik i de formelle og 
uformelle regler, traditioner og rutiner, der præger universitetet.  

Kolleger skal bidrage til, at den nyansatte hurtigt bliver fortrolig med Aarhus Universitet som 
organisationen og bliver i stand til at fungere godt i stillingen.  

For alle nyansatte arrangeres der med jævne mellemrum en introduktion til universitetet som organisation 
og til det danske arbejdsmarked. 
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Løn  
Det er Aarhus Universitets mål 

• at de ansattes løn afspejler deres funktion, ansvar, indsats og relevante kompetencer 

• at lønforhandling på AU gennemføres som en fair og gennemskuelig proces. 
 

Anvendelse af lønmidlerne 

De ansatte aflønnes i henhold til de overenskomster og aftaler, der gælder på statens område. 

Det er Aarhus Universitets mål at tilbyde attraktive ansættelsesvilkår og at understøtte et godt arbejdsmiljø 
gennem en fair fordeling af lønmidlerne. Universitetet ønsker at fremme de ansattes motivation og trivsel 
ved blandt andet at skabe sammenhæng mellem den ansattes løn, funktion, ansvar og indsats. Der lægges 
vægt på ligebehandling, idet ansatte med sammenlignelige funktioner og kvalifikationer mv. som 
udgangspunkt skal kunne opnå samme lønniveau, uanset organisatorisk enhed og lønmidlernes kilde. 

Der kan anvendes lønmidler for at tiltrække og fastholde særligt kvalificerede ansatte. 

 

Lønforhandling 

Lønforhandling foregår normalt decentralt og én gang årligt. Der sker desuden lønforhandling ved 
ansættelse, eller hvis en ansats stillingsindhold ændres væsentligt. 

De forhandlende parter tilrettelægger i fællesskab den årlige lønforhandling, der baserer sig på en dialog 
mellem parterne. Efterfølgende giver lederen tydelige og konstruktive tilbagemeldinger vedrørende 
forhandlingsresultatet, både generelt og til hver enkelt ansøger. 
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Kompetence- og karriereudvikling 
Det er Aarhus Universitets mål 

• at alle ansatte løbende udvikler egne kompetencer med henblik på at kunne løse deres opgaver på 
universitetet 

• at universitetet arbejder systematisk og målrettet med, at alle ansatte får mulighed for relevant 
kompetence- og karriereudvikling. 

 

Kompetenceudvikling på Aarhus Universitet 

Det er vigtigt, at alle ansatte har de nødvendige og relevante kompetencer til at løse universitetets aktuelle 
og fremtidige opgaver. Det er ledernes ansvar at sikre, at disse kompetencer er til stede, men det er et 
fælles anliggende for ledelse og medarbejdere at sikre kompetenceudvikling, der imødekommer såvel AU’s 
behov som medarbejdernes individuelle og faglige udvikling. 

Kompetenceudvikling kan foregå på mange måder og med meget forskelligt indhold og perspektiv, såvel i 
tilknytning til hverdagens opgaver som gennem særligt tilrettelagte aktiviteter og kurser. Afklaring og 
planlægning af universitetets og de enkelte enheders strategi og indsats for kompetenceudvikling skal 
drøftes i dialog med de relevante samarbejdsudvalg. På den baggrund skal den nærmeste leder og den 
enkelte ansatte drøfte, typisk i en medarbejderudviklingssamtale (MUS), hvilke individuelle kompetencer 
der kunne være behov for at udvikle. 

 

Karriereudvikling på Aarhus Universitet 

Systematisk og strategisk kompetenceudvikling er ligeledes væsentligt i forhold til de ansattes karriere-
udvikling. Udover den gensidige pligt mellem leder og medarbejder til at gennemføre årlige medarbejder-
udviklingssamtaler (MUS) er løbende udviklingsorienteret dialog med feedback og forventningsafstemning 
afgørende for kompetence- og karriereudvikling.  
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Bibeskæftigelse  
Det er Aarhus Universitets mål 

• at styrke de relationer og det samarbejde med det omgivende samfund, som etableres gennem de 
ansattes eventuelle bibeskæftigelse og at udnytte de erfaringer og kompetencer, de ansatte opnår gennem 
en bibeskæftigelse. 

De ansattes viden er en ressource for samfundet, ligesom den viden og de erfaringer, der opnås gennem en 
eventuel bibeskæftigelse, kan være til nytte for Aarhus Universitet.  

Aarhus universitet ser positivt på ansattes bibeskæftigelse forudsat, at denne ikke medfører,  

– konkurrenceforvridning i forhold til andre virksomheder og organisationer 

– interessekonflikter i forhold til universitetet, eller habilitetsproblemer eller konflikter mellem de 
ansatte og universitetet. 

 

Er den ansatte i tvivl, om en bibeskæftigelse er forenelig med hovedbeskæftigelsen, drøftes dette med 
institutleder/centerleder/vicedirektør. 

 

 



7 

Arbejdsmiljø 
Det er Aarhus Universitets mål 

• at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle ansatte 

• at der i arbejdet med arbejdsmiljøet skal være fokus på tillid, trivsel, sundhed og sikkerhed 

• at arbejdet med trivsel og et godt og sikkert arbejdsmiljø skal integreres som en del af dagligdagen på 
alle organisatoriske niveauer. 

 

Arbejdsmiljø på Aarhus Universitet 

Aarhus Universitet ønsker en åben dialog om det daglige arbejdsmiljø, herunder forhold vedrørende 
arbejdsbelastning, stress og trivsel. Det er universitetets mål at holde særligt fokus på overensstemmelse 
mellem opgaver og ressourcer, så alle ansatte har mulighed for balance mellem arbejds- og privatliv. 

Aarhus Universitet ønsker at fremme den forebyggende indsats, blandt andet i relation til arbejdsskader, 
fravær og stress. 

Aarhus Universitet udviser ingen tolerance, når det gælder mobning, chikane, trusler og vold. 

 

Arbejdet med arbejdsmiljø 

I samarbejde med arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationen er det ledelsens ansvar at sikre og udvikle et 
godt arbejdsmiljø, og samtidig forventes alle ansatte at samarbejde og tage aktiv del i arbejdet med at 
skabe trivsel og sikre et godt arbejdsmiljø. 

Arbejdet med arbejdsmiljø skal foregå så tæt på de ansatte som muligt. Under hensyntagen til de ansattes 
trivsel og arbejdets forskelligheder skal der effektivt og konstruktivt tages hånd om det lokale arbejdsmiljø. 

Aarhus Universitet anvender resultaterne fra de lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV) til systematisk og 
kontinuerligt at følge op på og skabe dialog om konkrete og prioriterede arbejdsmiljøindsatser.  
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Ligestilling og mangfoldighed 
Det er Aarhus Universitets mål  

• at være en mangfoldig og rummelig arbejdsplads, hvor alle ansatte – uanset køn, alder, nationalitet, 
religion, seksuel orientering eller handicap – har lige rettigheder og muligheder i deres arbejde og 
karriereforløb. 

 

Aarhus Universitets arbejde med lige muligheder og rettigheder 

Aarhus Universitet ønsker en arbejdspladskultur, hvor alle ansatte kan udfolde og udvikle sig i deres 
arbejdsliv. Det er derfor universitetets mål at arbejde aktivt med at identificere strukturelle, kulturelle og 
sproglige barrierer, som kan hindre grupper af ansatte i at udfolde og udvikle deres fulde potentiale. 
Universitetet vil løbende holde fokus på sin indsats for at identificere og så vidt muligt fjerne de nævnte 
barrierer. 

Aarhus Universitet prioriterer, at alle centrale dokumenter og anden vigtig information er tilgængelige  på 
dansk og engelsk.  
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Det rummelige arbejdsmarked 
 

Det er Aarhus Universitets mål  

• at ansatte, som har eller får nedsat deres arbejdsevne, har mulighed for fortsat at anvende deres 
kompetencer og deltage i arbejdslivet på universitetet. 

 

Fastholdelse 

Aarhus Universitet vil søge at sikre relevante ansættelser for de ansatte, der har risiko for at miste deres 
tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af sygdom eller nedsat arbejdsevne, dog under forudsætning af, at 
fortsat ansættelse er realistisk i forhold til arbejdsevnen og mulige arbejdsopgaver.  

 

Rekruttering  

Aarhus Universitet påtager sig ansvar for at ansætte og integrere personer på særlige vilkår. Ansættelser af 
denne karakter sker i tæt samarbejde med de offentlige myndigheder på området. 
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Orlov og jobmobilitet 
Det er Aarhus Universitets mål 

• at bevilge orlov til fastansatte, når der foreligger væsentlig faglig eller personlig begrundelse, forudsat 
at orloven ikke strider mod universitetets interesser. 

• at øge de ansattes mobilitet internt på universitetet ved at benytte mulighederne for jobrotation og 
jobbytte. 

 

Orlov 

Aarhus Universitet ønsker at imødekomme og understøtte de ansattes mulighed for orlov, når der 
foreligger en væsentlig faglig eller personlig begrundelse, herunder for eksempel hensyntagen til en 
ægtefælles eller samlevers udstationering. Universitetet anerkender, at det kan være et vigtigt led i den 
ansattes arbejdsliv, at der gives orlov til brug for kompetenceudvikling.   

Aftale om orlov indgås mellem den ansatte og dennes nærmeste leder. Aftalen forudsætter en afvejning af 
den ansattes og universitetets behov.  

 

Jobmobilitet på Aarhus Universitet  

Brug af jobrotation og jobbytte internt på Aarhus Universitet skaber større indsigt, forståelse og 
sammenhængskraft mellem universitetets enheder og funktioner, samtidig med at den bidrager til den 
enkelte ansattes kompetence- og karriereudvikling. 

Aftale om jobrotation eller jobbytte indgås mellem den ansatte og dennes nærmeste leder. Aftalen skal 
afstemmes i forhold til enhedens øvrige opgave- og ressourceplanlægning.  
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Uansøgt afskedigelse 
 

Afskedigelse begrundet i strukturelle eller økonomiske forhold 

Gennem et ledelsesmæssigt fokus på langsigtet strategisk planlægning og løbende organisatoriske 
tilpasninger er det Aarhus Universitets mål 

• at give de ansatte tryghed i ansættelsen, så uansøgt afskedigelse begrundet i strukturelle eller 
økonomiske forhold undgås. 

 

Bliver sådanne afskedigelser alligevel aktuelle, søges de afværget ved at finde hensigtsmæssige 
foranstaltninger, herunder mulighed for omplacering inden for hele universitetet. 
Samarbejdsorganisationen inddrages tidligst muligt i processen. Hvis afskedigelser ikke kan undgås, skal de 
gennemføres på et sagligt og gennemskueligt grundlag. 

Afskedigede ansatte tilbydes genplaceringsforløb og mulighed for relevant og rimelig kompetenceudvikling 
i opsigelsesperioden. Hvis den ansatte ønsker det, inddrages den relevante tillidsrepræsentant eller anden 
bisidder i processen. 

 

Afskedigelse begrundet i den ansattes forhold 

Det er Aarhus Universitets mål 

• at handle ledelsesmæssigt ansvarligt, hvis en ansat fagligt eller adfærdsmæssigt ikke lever op til krav og 
forventninger i ansættelsen. 

 

Det er lederens ansvar at påtale manglende opfyldelse af krav og forventninger, så den ansatte får 
mulighed for at ændre indsats og adfærd inden for en rimelig tidshorisont. 

Inden en påtænkt afskedigelse skal lederen undersøge alternative løsninger. Hvis en afskedigelse ikke kan 
undgås, skal den gennemføres på et sagligt og gennemskueligt grundlag. Hvis den ansatte ønsker det, 
inddrages den relevante tillidsrepræsentant eller anden bisidder i processen. 

 



Procesplan for den psykiske APV 2016 i ACA (version 1.1.) 
 

9. maj  Rapport modtages af ledergruppe (administrationschef, funktionschefer, 
afsnitsledere, teamledere og driftsinspektører) i ACA. 
 

12. maj  HAMU-HSU møde: Udvælgelse af 3-4 AU temaer, som alle skal følge op på. 
 

18. maj Rapport drøftes på AU ledermøde (rektor, dekaner, VD’er og administrationschefer). 
 

19. maj Rapport drøftes på udvidet ledergruppemøde (administrationschef, funktionschefer, 
afsnitsledere, teamledere og driftsinspektører) med deltagelse fra AU HR. 
 
Rapporter offentliggøres til medarbejderne via e-mail med link til AU psykisk APV 
hjemmesiden. Rapporterne vil blive offentliggjort i elektronisk form på dansk og 
engelsk. 
 

25. maj  Rapport drøftes på møde i LAMU/LSU 
• Hvad fortæller rapporten? 
• Aftale om proces for opfølgning og handlingsplaner 
• Evt.: Indledende drøftelse af handlingsplanen med temaer og forhold, som bør 

iværksættes på ACA niveau h.h.v. afdelinger/områder. 
 

26. maj – 17. 
juni  

Dialogmøder afholdes lokalt i ACA afdelinger/områder og udarbejdelse af 
handlingsplaner påbegyndes. 
 

Ultimo august Afdelingerne sammenfatter punkter i et oplæg til handlingsplan. 
 
Arbejdsmiljøgrupper drøfter status og opsamling vedrørende temaer og forhold, 
som bør iværksættes på ACA niveau h.h.v. afdelinger/områder efter dialogmøder 
og laver indstilling til LAMU. 

 
16. september Møde i LAMU/LSU 

Drøftelse af ACA handlingsplanen efter indstilling fra arbejdsmiljøgrupper. 
 

17. september ACA’s APV-handlingsplan, herunder tilbagemeldinger på fælles AU-temaer sendes til 
AAMU. 
 
Handlingsplanen offentliggøres på ACA-hjemmeside. 
 

December Status på opfølgningsarbejdet og planer for arbejde i 2017 indskrives i den Årlige 
arbejdsmiljødrøftelse. 
 

 

 



HVEM ER VI? 

Helga Halkjær 
Cand.mag. i sangpædagogik, psykomotorisk træner 

Jette Wied Hatting 
sygeplejerske og autoriseret erhvervspsykolog  



Den nyeste forsknings forklaring på stress i 
videnssamfundet 

Organisationers øgede 
kompleksitet betyder øget 
selvledelse og meningsskabelse 
 

 

I videns- og relationsarbejde er det 
essentielt at have fokus på og 
passe på vurderings- og 
indfølingsevnen - det vil sige 
arbejdsevnen 



Trusler mod arbejdsevnen – mentalt eller socialt 

• Ringe indflydelse 
• Manglende forudsigelighed 
• Manglende mening 
• Manglende fysisk sikkerhed 
• For lave eller for høje krav 

 
 
 
 
 
 

• Overvågning 
• Ringe støtte og feedback 
• Konflikter  
• Mobning/chikane 
• Manglende 

udviklingsmuligheder 
• Jobusikkerhed 
• Manglende belønning 

 
 
 

Kilde: AT´s vejledning om stress 
 



    

SOCIAL KAPITAL: under pres i 
forandringer 

Samarbejds- 
evne 

Tillid Retfærdighed 

Kerneopgaven 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Social kapital og ledelseskvalitetFORDI:Social Kapital øger trivselSocial Kapital øger produktivitetSocial Kapital øger kvalitetVi mangler et svar til New Public ManagementDen relationelle kompetence har lidt nød i ”økonomistyringsregimet”



Pattedyrs- 
hjernen 

Det autonome  
nervesystem 

Det somatiske 
nervesystem 

Parasympatisk Sympatisk 

Det parasympatiske 
nervesystem 

To parallelle nervesystemer 
med modsatrettet virkning. 



Det parasympatiske 
nervesystem 

Parasympatisk Sympatisk 

• Rolig puls 
• Rolig vejrtrækning  
• Normalt blodtryk 
• Normal muskel 

spænding 
• Optimalt syn og hørelse 
• Optimal fordøjelse 
 
 

• Hurtig puls 
• Hurtig vejrtrækning 
• Øget blodtryk 
• Øget muskelspænding 
• Nedsat syn og hørelse 
• Nedsat fordøjelse 



2 copingmetoder 

Problemløsende Følelsesfokuseret 
Afstand og overblik Hyggelig aktivitet/hobby 
Realistiske mål Social støtte/samvær/nærvær (ledelse) 
Plan og struktur Vejrtrækningsteknik 
Klare aftaler (arbejdsplads, familie)  Afspænding/motion 
Praktisk konkret støtte  (TR, læge, 
partner) 

Mindfulness 

Assertiv kommunikation  Følelsesmæssig støtte 



Forslag til arbejdsmetoder 

 

 

• Prioritering af indsatsområder, aftale om proces, handlinger og ansvarlige – f.eks. på 
P-møder med fast dagsordenpunkt om APV 
 

• Anvendelse af eksternt procesredskab – f.eks. 
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-og-organisering/organisering-af-
arbejdet/arbejdspres 
 

• Anvendelse af ekstern konsulent til kortlægning, proces og handleplan  
 
• Resilio Monitor: Månedlig registrering af stressniveau hos hver medarbejder med 

adgang til konsultation.  
 

• Resilio Trainer: Uddannelse af nøglepersoner – typisk leder og tillidsvalgte til at 
kunne opdage og intervenere individuelt og på organisationsniveau. 
 
 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-og-organisering/organisering-af-arbejdet/arbejdspres
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-og-organisering/organisering-af-arbejdet/arbejdspres
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 Sagsfremstilling 

Mødedato: [Dato] 
Møde: Møde i [Navn] 
Punktejer: [Fulde navn] 
Gæst: [Fulde navn] 

Beslutningspunkt (sæt kryds)  
Drøftelsespunkt (sæt kryds)  
Meddelelsespunkt (sæt kryds)  
  
Lukket punkt (sæt kryds)  
 

 

Emne 
Arbejdsmiljøstatistik Q1 2016 

Resumé  
Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. 

Indstilling 
Det indstilles, at arbejdsmiljøstatistikken tages til efterretning, og at der lokalt arbejdes videre med 
trivsels- og arbejdsmiljømæssige indsatser, der mindsker behovet for psykologisk rådgivning, forebyg-
ger arbejdsskader og nedbringer sygefraværet. 

Sagsfremstilling 
HR udarbejder arbejdsmiljøstatistikker med det formål at informere ledelsen og medarbejderrepræ-
sentanter om udviklingen i de tre arbejdsmiljønøgletal og hermed danne grundlag for nødvendig fore-
byggende og opfølgende indsats.  
 
Arbejdsmiljøstatistikken indgår minimum som dagsordenspunkt på et HSU- og et HAMU-møde i hvert 
kalenderår. Efter lokal aftale distribueres statistikken til den lokale ledelse samt samarbejds- og ar-
bejdsmiljømiljøorganisationen på udvalgsniveau. 
 
Statistikkerne giver et overblik over udviklingen i forbruget af psykologisk rådgivning, antallet af ar-
bejdsskader og sygefraværsniveauet. På aggregeret niveau giver statistikken hermed et overordnet bil-
lede af tilstanden af dele af arbejdsmiljøet, men det lokale kendskab til det daglige og nære arbejdsmil-
jø er vigtigt for at analysere udviklingen og hermed danne grundlag for forebyggende tiltag. 

Kommunikation 
Distribueringen sker med henblik på dialog om den lokale håndtering, men der kan være forskellige af-
taler i forhold til, hvor ofte statistikken drøftes i de enkelte udvalg. 

Sagsbehandler 
Jacob Søndergaard Jensen, AU HR 

Involvering 
Ledelsen, samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg i overensstemmelse med lokale aftaler. 

Tidsfrist 
 

Bilag 
• Bilag 1 Arbejdsmiljøstatistik Q1 2016 
• Bilag 2 Sygefravær Q1 2016 
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MAJ 2016AU HR, UDVIKLING & ARBEJDSMILJØ
AARHUS 
UNIVERSITETAU

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 
Q1 2016
- PSYKOLOGISK RÅDGIVNING
- ARBEJDSSKADER
- SYGEFRAVÆR

MAJ 2016
AARHUS 
UNIVERSITETAU

1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING
Kommentarer
I Q1 2016 er der igangsat 37 rådgivningsforløb, hvilket er 20 forløb færre end i Q1 
2015. De 37 forløb omfattede både anonyme og visiterede rådgivningsforløb. 

I forhold til Q4 2015 er antallet af rådgivningsforløb i Q1 2016 reduceret med 30 
forløb. Q4 i 2015 havde det næsthøjeste kvartalsantal (67) i 2014 og 2015. Kun Q1 
2014, hvor antallet af forløb (91) var ekstraordinært højt i forbindelse med 
Økonomiproces 2014, er højere.  

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

Rådgivningsforløb Arts
Aarhus 
BSS HE ST

Enheds‐
adm. Øvrige AU

Q1 2015 10 8 7 15 17 0 57

Q2 2015 12 4 3 9 8 0 36

Q3 2015 11 3 9 11 13 0 47

Q4 2015 11 15 12 18 11 0 67

Q1 2016 7 6 1 8 15 0 37

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
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- RÅDGIVNINGSOMRÅDER
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Kommentarer
Som i de foregående år og kvartaler dominerer rådgivningsområdet ‘Stress/udbrændthed’ i Q1 2016. Betragtes ‘Stress/udbrændthed’ for Q1 2016 har der procentvist været 
færre henvendelser omhandlende ‘Stress/udbrændthed’ end i de fire foregående kvartaler samt i årene 2013‐2015. 

Rådgivningsområder
Q1 
2015

Q2 
2015

Q3 
2015

Q4 
2015

Q1
2016

Funktionsproblemer (fx 
faglige problemstillinger) 7 2 1 11 5

Afskedigelse 0 0 2 3 0

Samarbejdsproblemer 1 5 9 4 7

Voldsomme hændelser 11 2 1 7 4

Stress/udbrændthed 38 27 34 35 19

Angst/Depression 0 0 0 3 0

Misbrug 0 0 0 1 0

Relationsproblemer 0 0 0 2 2

Helbredsproblemer 0 0 0 1 0

AU 57 36 47 67 37

Rådgivningsområder 2013 2014 2015
Q1 
2016

Funktionsproblemer (fx faglige 
problemstillinger) 7% 12% 10% 14%

Afskedigelse 1% 14% 2% 0%

Samarbejdsproblemer 9% 6% 9% 19%

Voldsomme hændelser 4% 7% 10% 11%

Stress/udbrændthed 79% 57% 65% 51%

Angst/Depression 0% 1% 1% 0%

Misbrug 0% 0% 1% 0%

Relationsproblemer 0% 2% 1% 5%

Helbredsproblemer 0% 1% 1% 0%

AU 100% 100% 100% 100%
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- FORBRUG AF RÅDGIVNINGSFORLØB
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Kommentarer
Anvendes antallet af ansatte (Headcount) fra sygefraværsstatistikkerne 
fremgår forskellen på fakulteternes og Enhedsadministrationens brug af 
ordningen i løbet af 2015 og 2016. 

Det fremgår, at ARTS generelt har et højere forbrug end de øvrige fakulteter, 
mens Aarhus BSS  og HE har væsentlige variationer i forbruget. For første gang i 
årene 2014‐2016 har et fakultet (HE) blot haft en enkelt henvendelse i et 
kvartal. 

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 
rådgivningsforløb 
pr. 100 
medarbejdere  Arts

Aarhus 
BSS HE ST

Enheds‐
adm. Øvrige AU

Q1 2015 1,01 0,89 0,30 0,59 0,99 0,00 0,67

Q2 2015 1,23 0,44 0,13 0,35 0,46 0,00 0,42

Q3 2015 1,13 0,33 0,38 0,43 0,74 0,00 0,54

Q4 2015 1,14 1,60 0,53 0,69 0,62 0,00 0,76

Q1 2016 0,74 0,64 0,04 0,31 0,85 0,00 0,43
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Enheder med under 20 
medarbejdere er af 
anonymitetshensyn placeret i 
kategorien ‘Øvrige’. 

Health Q1

Institut for Biomedicin 1

Institut for Folkesundhed 0

Institut for Klinisk Medicin 0

Institut for Odontologi 0

Institut for Retsmedicin 0

SKT 0

Øvrige 0

Total 1

Science and Technology Q1

Center for Bioinformatik (BiRC)  0

Ingeniørhøjskolen Aarhus 
Universitet  0

Institut for Agroøkologi 1

Institut for Bioscience 2

Institut for Datalogi 0

Institut for Fysik og Astronomi 0

Institut for Fødevarer 0

Institut for Geoscience 0

Institut for Husdyrvidenskab 1

Institut for Ingeniørvidenskab 0

Institut for Kemi 0

Institut for Matematik 1

Institut for Miljøvidenskab 1

Institut for Molekylærbiologi og 
Genetik 2

Interdisciplinary Nanoscience
Center (iNANO)  0

Øvrige  0

Total 8

Enhedsadministrationen Q1

Administrationscenter Arts 2

Administrationscenter Aarhus 
BSS 3

Administrationscenter HE 0

Administrationscenter ST 3

AU HR 0

AU IT 1

AU Uddannelse 4

AU Økonomi og Bygninger 0

Forskning og Eksterne Relationer 1

Universitetsledelsens Stab 1

Total 15

Aarhus BSS Q1

Center for Undervisning og Læring 0

Institut for 
Erhvervskommunikation 0

Institut for Forretningsudvikling 
og Teknologi 1

Institut for Statskundskab 4

Institut for Virksomhedsledelse 1

Institut for Økonomi 0

Juridisk Institut 0

Psykologisk Institut 0

Øvrige 0

Total 6

Arts Q1

CUDIM 2

Institut for Kultur og Samfund 4

Danmarks institut for Pædagogik 
og Uddannelse 1

Institut for Kommunikation og 
Kultur 0

Øvrige 0

Total 7

MAJ 2016
AARHUS 
UNIVERSITETAU

2. ARBEJDSSKADER
Kommentarer
En ulykke kan ifølge Arbejdsskadestyrelsen anerkendes som en arbejdsskade, hvis 
skaden er sket på grund af arbejdet eller de forhold, arbejdet er foregået under. 

I Q1 2016 er der anmeldt 11 arbejdsskader. Antallet er på niveau med de fire kvartaler 
i 2015, hvor der i gennemsnit blev anmeldt 11,5 arbejdsskader (13, 6, 10, 17).

I forhold til før 2015 anmeldes der væsentligt færre arbejdsskader til 
Arbejdsskadestyrelsen. En væsentlig del af forklaringen på det lavere antal anmeldelser 
skal findes i Arbejdsskadestyrelsens ændring af personskadebegrebet i 2014 som følge 
af en dom fra Højesteret i efteråret 2013. 

Ændringen af skadebegrebet betyder, at hvis en ulykke på arbejdet medfører mindre, 
forbigående skader, kan ulykken kun anerkendes som arbejdsskade, hvis følgerne 
kræver behandling for at forsvinde eller mindskes.
Forbigående gener, der ikke har været behandlingskrævende, kan således ikke længere 
anerkendes af Arbejdsskadestyrelsen, og de pågældende skader anmeldes derfor ikke 
længere af AU HR. 
Såfremt en ulykkesramt medarbejder er fraværende mere end en dag ud over 
tilskadekomstdagen har AU dog pligt til at anmelde ulykken. 
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1 Arbejdsskadestyrelsens ændring af personskadebegrebet har medført et 
væsentligt fald i antallet af anmeldelser

Anmeldte arbejdsskader  ARTS
Aarhus 
BSS HE ST

Enheds‐
adm. AU

2013 6 2 13 32 25 78

2014 3 2 18 30 22 75

20151 2 1 9 22 12 46

Q1 2016 1 2 0 5 2 2 11
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- FRAVÆRSDAGE VED ARBEJDSSKADE
Kommentarer

I Q1 2016 har der været under en dags fravær forbundet med 45 % (5/11) af de til 
Arbejdsskadestyrelsen anmeldte skader. 

I 2015 blev der anmeldt fem arbejdsskader med under en dags fravær, hvilket svarer 
til 11 % (5/46) af de anmeldte skader i 2015. I 2014 var knap 60 % (45/74) af de 
anmeldte arbejdsskader forbundet med under en dags fravær. 

Udover de arbejdsskader, der anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen, modtager HR en 
række anmeldelser, der ikke  opfylder kriterierne for anmeldelse til 
Arbejdsskadestyrelsen. Disse arbejdsskader registreres – men anmeldes ikke – ved 
Arbejdsskadestyrelsen i tilfælde af efterfølgende gener. 

Mange af  de anmeldte og registrerede arbejdsulykker skyldes formentlig 
uopmærksomhed, men ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen kan bidrage til, at 
mængden af disse og andre former for ulykker mindskes igennem påvirkning af 
medarbejderadfærd samt tydeliggørelse og ændring af kendte og mulige fareforhold. 
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Fraværsdage ved 
arbejdsskade Q1 2016 ARTS

Aarhus 
BSS HE ST ADM AU

Under 1 dag 1 3 1 5

1‐3 dage 1 1

4‐6 dage 1 1

7‐13 dage 1 1

14‐20 dage 1 1 2

21‐29 dage 0

1‐3 måneder 1 1

3‐6 måneder 0

MAJ 2016
AARHUS 
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- ARBEJDSSKADENS ART 

Kommentarer
I forhold til tidligere år er der i 2015 og 2016 sket en ændring i, hvad de anmeldte skader omhandler. I 2014 udgjorde ledskader, forstrækninger, brud og forstuvninger 
samt sårskader henholdsvis  50 % (37) og 25 % (19) af de anmeldte arbejdsskader, hvilket i Q1 2016 er henholdsvis 27 % (3) og 9 % (1). I 2015 var de tilsvarende tal 52 % 
(24) og 9 % (4). 
I Q1 2016 er der procentuelt anmeldt væsentligt flere skader vedrørende ‘Andet’ end i de foregående kvartaler. ‘Andet’ omhandler bl.a. ‘flere skader’ og ‘bestråling’.   
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Skadens art Q1 2016 ARTS
Aarhus
BSS HE ST ADM AU

Overfladiske sår eller skader 0

Åbne sår 1 1

Luksation, forstuvning, 
forstrækning, brud 1 2 3

Forgiftning, infektion 1 1

Tandskader 1 1

Hjernerystelse 1 1

Forbrænding, skoldning, 
kontakt med røg 0

Andet 2 1 1 4

Total 2 0 5 2 2 11

Overfladiske sår 
eller skader

0%

Åbne sår
9%

Luksation, 
forstuvning, 
forstrækning, 

brud
27%

Forgiftning, 
infektion

9%

Tandskader
9%

Hjernerystelse
9%

Forbrænding, 
skoldning, 
kontakt
med røg

0%

Andet
37%

Arbejdsskadens art Q1 2016 ‐ AU
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Arts Q1

Institut for Kultur og Samfund 2

Total 2

Aarhus BSS Q1

Total 0

HE Q1

Institut for Biomedicin 1

Institut for Klinisk Medicin 2

SKT 2

Total 5

ST 2

Institut for Husdyrvidenskab 1

Institut for Bioscience 1

Total 2

Enhedsadministrationen Q1

Administrationscenter HE 1

Administrationscenter ST 1

Total 2

MAJ 2016
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3. SYGEFRAVÆR
Kommentarer
Det gennemsnitlige sygefravær i Q1 2016 er på 1,6 dage, hvilket er 0,1 dag 
mindre end i samme periode i 2015. 

På tværs af fakulteter og internt på fakulteter er der forskelle i det registrerede 
fravær. 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. 

Når årets første kvartal sammenlignes med det tilsvarende kvartal i 2015 er 
fraværet på Aarhus BSS og HE faldet fra henholdsvis 1,6 dage  og 1,1 dage til 
1,0. På Arts er fraværet faldet med 0,2 dage til 1,8 dage. ST’s fravær er steget 
med 0,1 dag til 1,3 dage. For Enhedsadministrationen er fraværet reduceret 
med 0,2 dage til 3,0 dage. I de fire administrationscentre spænder det 
registrerede gennemsnitlige sygefravær fra 2,7 til 3,8 dage. For de fem 
vicedirektørområder i Fællesadministrationen spænder det gennemsnitlige 
fravær fra 1,8 dage til 3,1 dage. 

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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Udvalgte oplysninger om datagrundlag mv.: 
• 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 for ansatte, der ikke har 37 timer pr. uge, er medtaget som hele dage (100 %).
• 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. 

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

Sygefravær 2015 ‐ 2016 Arts
Aarhus
BSS HE ST

Enheds‐
adm. Øvrige AU

Antal sygedage pr. ansat Q1 2015 2,0 1,6 1,1 1,2 3,2 1,6 1,7

Antal sygedage pr. ansat Q2 2015 1,4 1,0 0,8 0,9 2,1 0,3 1,2

Antal sygedage pr. ansat Q3 2015 1,6 0,8 0,7 0,7 2 0 1,1

Antal sygedage pr. ansat Q4 2015 1,6 1,3 1,0 1,1 2,8 0,2 1,5

Antal sygedage pr. ansat Q1 2016 1,8 1,0 1,0 1,3 3,0 0,4 1,6



AU Sygefravær 2016

Datagrundlag
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
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
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.

Kontakt

Statistikken er udarbejdet af AU HR
Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen

Ved spørgsmål, kommentarer eller ønsker kontakt venligst:
Jacob Søndergaard Jensen, jacobsj@au.dk, 871 53542

Læs mere om AU's retningslinjer for fravær på http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/fravaer/
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Q1 2016
01‐01‐2016 ‐ 31‐03‐2016

Hovedområde Sygedage Antal ansatte

Antal sygedage 

pr. ansat

Arts 1739 949 1,8

Health 2347 2301 1,0

Aarhus BSS 940 936 1,0

Science and Technology 3384 2578 1,3

Øvrige 19 44 0,4

Enhedsadministrationen 5390 1774 3,0

13819 8582 1,6

Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte

Antal sygedage 

pr. ansat

Arts

1817 Inst. f. Kommunikation og Kultur 578 285 2,0

1816 Inst. f. Kultur og Samfund 575 354 1,6

1818 Inst. f. Pædagogik og Uddannelse 496 237 2,1

2584 Rådgivning‐ og Støtteenheden 40 34 1,2

1819 Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f 33 31 1,1

9999 Øvrige 17 8 2,1

1739 949 1,8

Health

1946 Biomedicin, Inst. f. 704 387 1,8

2211 Folkesundhed, Inst. f. 232 183 1,3

1829 HE Centre m.m. 8 61 0,1

2400 Klinisk Medicin, Inst f. 569 1235 0,5

2800 Odontologi, Institut for 418 204 2,0

2320 Retsmedicin, Institut for 178 60 3,0

2900 SKT ‐ Skolen for Klin.‐ass., TP og KT 232 140 1,7

9999 Øvrige 6 31 0,2

2347 2301 1,0
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Aarhus BSS

Business and Social Sciences

1072 Erhvervskommunikation, Inst. f. 67 76 0,9

3810 Institut for Forretningsudvikling 117 66 1,8

3200 Juridisk Institut 103 100 1,0

3500 Psykologisk Institut 128 126 1,0

3400 Statskundskab, Inst. f. 125 151 0,8

1024 Undervisning og Læring, Center for 34 23 1,5

1071 Virksomhedsledelse, Inst. f 103 130 0,8

3100 Økonomi, Inst. f. 219 243 0,9

9999 Øvrige 44 21 2,1

940 936 1,0

Science and Technology

1036 Agroøkologi, Institut for 345 256 1,3

5500 Bioscience, Institut for 578 406 1,4

5150 Datalogi, Institut for 130 106 1,2

5200 Fysik og Astronomi, Inst. f. 198 206 1,0

5600 Geoscience, Institut for 81 76 1,1

1037 Husdyrvidenskab, Institut for 584 194 3,0

1945 Ingeniørhøjskolen AU 183 148 1,2

1247 Ingeniørvidenskab, Institut for 139 168 0,8

1039 Institut for Fødevarer 126 98 1,3

5213 Interdisciplinær Nanotek., Cent.f. 99 189 0,5

5300 Kemi, Institut for 193 120 1,6

5100 Matematik, Institut for 28 79 0,4

1807 Miljøvidenskab, Inst. f. 154 118 1,3

5400 Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f. 260 308 0,8

2244 Science Museerne 117 32 3,7

9999 Øvrige 169 74 2,3

3384 2578 1,3

Øvrige

1954 Advanced Studies,Aarhus Inst. of 19 37 0,5

9999 Øvrige 0 7 0,0

19 44 0,4

Enhedsadministrationen

1986 Administrationscenter Arts 732 202 3,6

1988 Administrationscenter Health 793 206 3,8

1987 Administrationscenter BSS 736 274 2,7

1989 Administrationscenter ST 1372 389 3,5

1771 AU Forskning og Eks. Relationer 296 96 3,1

6300 AU HR 99 54 1,8

1398 AU IT 413 137 3,0

6200 AU Uddannelse 446 226 2,0

1611 AU Økonomi og Bygninger 402 143 2,8

6006 Universitetsledelsens Stab 97 38 2,6

9999 Øvrige 4 9 0,4

5390 1774 3,0
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