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Psykisk APV-handlingsplan for AU Administration 
Målet med handleplansarbejdet er at skabe en god arbejdsplads i AU Administrationen. For at lykkes med dette har APV-følgegruppen udvalgt ét 
indsatsområde; stress og arbejdspres.  

Reducering af stress og arbejdspres 
Stress og arbejdspres er et indsatsområde, der går igen i alle handlingsplaner fra vicedirektørområderne. Indsatsområdet er prioriteret, idet den Psykiske APV 
2012 viste, at 20 % af medarbejderne i AU Administration havde tilkendegivet, at arbejdet altid, næsten altid eller ofte gav stærke stresssymptomer.  

For at sikre trivslen, det gode arbejdsmiljø og produktivitet i AU Administration er det vigtigt at prioritere netop dette indsatsområde. Nogle af midlerne til at 
opnå succes med at reducere stressniveauet og skabe et godt arbejdsmiljø i AU Administration er bl.a. at fokusere på ledelse og kollegialitet.  

 

Tiltag Ansvar  Prioritet Status 

 
Individ 

 Bidrage til en inkluderende kultur, hvor der er plads til forskellighed, og 
bidrage til en god arbejdsplads ved at have en anerkendende 
adfærd. 

 Medarbejderne har ansvar for at opsøge nærmeste leder for at få 
hjælp til at prioritere arbejdsopgaver. Fokus på åben dialog om 
fordeling af opgaver samt hvor der er behov for 
oplæring/kompetenceudvikling. 

 Være opmærksom på personlige stresssymptomer og have kendskab 
til handlemuligheder i stressede situationer.  
 

 
Alle medarbejdere 

 
Prioritering og 
operationalisering af 
tiltagene foregår i 
vicedirektørområderne. 
 

 
Status på 
handlingsplanen sker i 
februar 2014, hvor APV 
følgegruppen vil drøfte 
bidrag fra SU og AMO i 
AU ADM. 
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Tiltag Ansvar  Prioritet Status 

 
Gruppe (Enheder i AU ADM):  

 Beslut og efterlev god mødekultur og mailkultur. 
 Anvend videndeling og korte sparringsmøder som middel til at skabe 

klarhed og forventningsafstemning om mål og indsatser. 
 Vær opmærksom på respektfuld kommunikation og konstruktiv kritik. 
 Anerkend og støt hinanden – også i pressede situationer. 

 
 
Ledelse (FALK) 

 Opgør med hastekultur og brandslukning. 
 Lederne skal rammesætte og prioritere arbejdsopgaver i 

samarbejde med medarbejderne samt ressourcesætte realistisk. 
Feedback og  evaluering af arbejdet skal indarbejdes. 

 Bedre sammenhængende processer på tværs i AU ADM samt tydelig 
forventningsafstemning til resten af organisationen. 

 Lederne skal støtte målrettet og relevant kompetenceudvikling. 
 

 
Organisation (AU og universitetsledelsen)  

 Realistisk planlægning og prioritering af arbejdsopgaver under 
hensyn til de givne ressourcer. 

 Styrke AU fællesskab og den gode arbejdsplads med både faglige 
og sociale arrangementer. 

 Indtænk og anerkend administrative processer i udviklingen af 
Aarhus Universitet. Inddrag relevante medarbejdere og brugere. 

 Helhedsorienteret, tydelig, anerkendende og retningsskabende 
kommunikation fra universitetsledelsen om visioner og retning samt 
klarhed om beslutninger. Fokus på italesættelse af hvorfor de enkelte 
opgaver er vigtige for AU. 

 Skabe bedre muligheder for klare karriereveje, herunder jobrotation. 

 
Alle enheder 
 
 
 
 
 
 
 
 
FALK og 
mellemlederne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universitetsledelsen og 
FALK 
 

 
Prioritering og 
operationalisering af 
tiltagene foregår i 
vicedirektørområderne. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Status på 
handlingsplanen sker i 
februar 2014, hvor APV 
følgegruppen vil drøfte 
bidrag fra SU og AMO i 
AU ADM. 

 


