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Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Psykisk APV 2016 – handleplan for AU HR 
I enhederne er der gang i gode tiltag samt gode processer. Hver en-
hed har sin egen handlingsplan. Men der skal også være en over-
ordnet og fælles for AU HR. 
 
I forhold til den overordnede handlingsplan blev der taget udgangs-
punkt i bilag 5, hvor der var følgende tilføjelser/kommentar: 
 
Indsatsområde: Tilfredshed med fremtidsudsigter. 
Under tiltaget ”Fælles AU HR møder” vil det være godt hvis leder-
gruppen på et møde kan komme med et bud på ”Hvad laver vi i HR 
om 3 år (en vision)”? Det er vigtigt at vi kommer væk fra personen 
og sætter fokus på opgaverne. 
 
Indsatsområde: Sammenhængskraft og videndeling. 
LSU vil gerne have tilføjet til tiltag: Jobrotation. 
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Indsatsområde: Fastholde god omgangstone og god ledelse i daglig-
dagen. 
Ingen kommentar eller tilføjelser. 
 
Indsatsområde: Arbejdsbyrde, stress og ensomhed. 
I forhold til stress kan Caroline Tøttrup komme med et oplæg. Det 
blev foreslået som fællesmøde, dels for at give personlige redskaber, 
men også for at dele en faglighed. Caroline vil dog også kunne 
komme på besøg i de enkelte enheder, der har stress som særligt fo-
kusområde i stedet. 
 
Anne og Lene tilretter udkastet og sender det ud til høring i LSU. 
 

3. Evaluering af APV 
 
Psykisk APV: 
Overordnet er der ros og tilfredshed med systemet og spørgeram-
men. 
Der går der for lang tid fra man har udfyldt spørgeskemaet til rap-
porterne offentliggøres. Processen er langstrakt, det er svært at hol-
de fokus over så lang tid. 
Spørgsmålene om stress er ok, men der mangler mulighed for at 
kunne angive i hvor lang tid, man har haft stress-symptomer. 
Ifm. spørgsmål om ledelse er der usikkerhed om, hvilken leder der 
spørges til. 
I prosateksten bør man undlade at benytte værdiladede ord. 
 
Fysisk APV: 
Det var godt med et forholdsvist kort spørgeskema, som var hurtigt 
at besvare. 
Fin intro og opfølgning fra AU HR’s arbejdsmiljø-gruppe. 
Der kan være en usikkerhed på, om der alene spørges til egentlige 
problemer, eller om der også spørges til forbedringsforslag. 
Nogle steder er detaljeringsgraden på spørgsmålene for ringe, eller 
der mangler muligheder for mere præcist at angive, hvad et pro-
blem drejer sig om – give uddybende forklaringer. 
Ønske om at forbedre handlingsplan-værktøjet, som opleves ’tungt’ 
at anvende. 
 
Pia laver et evalueringssvar på baggrund af ovennævnte og sender 
til Lizzi. 
 

4. Budget 2016 
Det ser stadig fint ud i AU HR. Forbrugsprocenten er lidt lav men 
dette skyldes at mange udgifter først kommer sidst på året. 
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5. MUS efterår 2016  

Anne afholder LUS i oktober og derefter vil funktionscheferne af-
holde MUS. 
Alle samtaler forventes at være afholdt primo december. 
Der blev spurgt til om der i år vil være et overordnet ekstra tema for 
MUS samtalerne i AU HR. Det er der ikke, men der kan være enkel-
te temaer for hver enhed, som kan være aftalt på et enhedsmøde. 
Ellers er det ledergruppens vurdering, at MUS spørgeguiden er fint 
dækkende. 
 

6. Eventuelt 
Ingenting. 
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