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HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR AU Uddannelse 

Udarbejdet 18. august 2016 
Opdateret [dato] 

Nærværende handleplan fungerer som paraply for de handleplaner, der er udformet i hvert afsnit/funktionsområde under AU 
Uddannelse. 

INDSATSOMRÅDE: 
- Opfølgning på psykisk APV 

MÅL: 
- Der arbejdes med forbedring af det psykiske arbejdsmiljø i de enkelte afsnit/funktionsområder 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

1 LSU/LAMU vedtager proces, hvor der arbejdes med det psykiske 
arbejdsmiljø på afsnits/funktionsområde-niveau, frem for på vicedirektør 
niveau. 

LSU/LAMU 23/5 16 Tiltag 
gennemført 

1 Der formuleres handleplaner baseret på dialogmøder i de enkelte 
afsnit/funktionsområder 

Funktionschefer og 
afsnitsledere 

1/7 16 Tiltag 
næsten 
gennemført 

1 Der følges der op på handleplanerne i de enkelte afsnit/funktionsområder, 
således at det psykiske arbejdsmiljø forbedres 

Funktionschefer og 
afsnitsledere 

31/12 16 Tiltag 
identificeret 

1 LSU/LAMU modtager opdateringer på status for arbejdet med udmøntning 
af handleplanerne i afsnit/funktionsområder. 

LSU/LAMU Løbende Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

 

INDSATSOMRÅDE: 
- Arbejdspres 

MÅL: 
- At sænke det oplevede arbejdspres 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

1 Det er vigtigt, at der ses på tiltag i de enkelte afdelinger, frem for på 
overordnet niveau, da årsagerne til det oplevede arbejdspres varierer.  

Funktionschefer og 
afsnitsledere 

løbende Tiltag 
påbegyndt 
men 
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væsentlige 
udeståender 

1 Der skal fokuseres mere på konkrete tiltag end generelle kulturprojekter, når 
der arbejdes med stress i enhederne. Eksempler på konkrete tiltag kan 
være håndfaste prioriteringer fra ledelsens side eller reduktion af krydspres 
gennem klare beslutningsgange og bestillinger. 

Funktionschefer og 
afsnitsledere 

løbende Tiltag 
identificeret 

 
 

INDSATSOMRÅDE: 
- Fremtidsudsigter 

MÅL: 
- Medarbejderne skal se lysere på fremtiden ved AU Uddannelse 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

1 Arbejdet med strategisk kompetenceudvikling og synliggørelse af 
mulighederne fuldføres 

LSU Efteråret 
2016 

Tiltag 
påbegyndt 
men 
væsentlige 
udeståender 

1 Der afsættes midler til kompetenceudvikling i hvert afsnit/funktionsområde. VD og funktionschefer løbende Tiltag 
gennemført 

1 Der arbejdes kontinuert med den langsigtede økonomiske planlægning, 
således at økonomisk betingede afskedigelser afværges i videst muligt 
omfang. 

VD og funktionschefer løbende Tiltag 
næsten 
gennemført 

 

INDSATSOMRÅDE: 
- Tiltale 

MÅL: 
- Antallet af tilfælde af grov tiltale skal nedbringes 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

1 I afsnit/funktionsområder, hvor der opleves interne, gentagne tilfælde af 
grov tiltale, skal der arbejdes med den interne kultur 

Funktionschefer og 
afsnitsledere 

løbende Tiltag 
identificeret 

1 Der sikres via organisering og løbende dialog en respektfuld omgangstone 
mellem enhederne på AU 

LEA og Universitetsledelsen løbende Tiltag 
påbegyndt 
men 
væsentlige 
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udeståender 

1 Der udbydes universitetsbrede kurser i konflikthåndtering, hvor medarbejder 
undervises i at nedskalere konflikter med brugere, så grov tiltale så vidt 
muligt undgås 

VD i dialog med AU HR Juni 2017 Tiltag 
identificeret 

INDSATSOMRÅDE: 
- Anerkendelse 

MÅL: 
- At alle – medarbejdere såvel som ledere – føler, at deres indsats er værdsat. 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

1 Anerkendelse har mange former ligesom behovet herfor varierer fra 
medarbejder til medarbejder. Den kan komme fra både ledere, kollegaer, 
medarbejdere og brugere. Særlig vigtig er anerkendelsen i ens hverdag, 
hvorfor der kontinuert skal arbejdes med emnet i afsnit/funktionsområder 

Ledelsen og medarbejdere 
på alle niveauer 

løbende Tiltag 
identificeret 

2 Det er vigtigt at den øverste ledelse ser og anerkender de opgaver, den 
enkelte medarbejder løser. Dette kan bla. ske gennem årlige besøg af VD i 
hvert afsnit/team.  

VD løbende Tiltag 
næsten 
gennemført 

 

INDSATSOMRÅDE: 
- Ensomhed 

MÅL: 
- At ingen er kede af at møde op på sin arbejdsplads 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

1 Medarbejdere, der oplever negativ ensomhed, skal vide, at ledelsen og TR 
står til rådighed i forhold til at afhjælpe problemet. Dette kan f.eks. nævnes 
på afdelingsmøder eller i forbindelse med øvrig opfølgning på psykisk apv.   

Funktionschefer,  
afsnitsledere, TR 

løbende Tiltag 
identificeret 

 
 

INDSATSOMRÅDE: 
- God ledelse i dagligdagen 

MÅL: 
- Den enkelte medarbejder oplever en ledelse, som sætter retning, skaber gode rammer og understøtter personlig og faglig udvikling 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
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1 Der arbejdes med at videreudvikle ledere i AU Uddannelse gennem bl.a. 
den daglige opgavevaretagelse, samarbejde i interne og eksterne fora 
samt formel kompetenceudvikling rettet mod ledelse 

Ledelse Løbende Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

2 Der arbejdes på at skabe velfungerende ledelsesteams på tværs af AU 
Uddannelse og i samarbejde med fakulteterne igennem bånd og 
samarbejdet med uddannelsescheferne 

Ledelse Løbende Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

 
 

Forklaringer: 
Tiltag: 
For hvert indsatsområde og mål aftales konkrete tiltag. For at opnå den største effekt og sikre en forbedring af arbejdsmiljøet er det en 
fordel at udfylde et tiltag for hvert af organisationens niveauer (gruppe, afdeling, institut, AU). I sikrer dermed også at få beskrevet tiltag, 
som det pågældende niveau reelt kan gøre noget ved, og at alle niveauer trækker i samme retning. 
 
 
Ansvarlig for tiltag: 
Personen i enheden med ansvar for at tiltaget iværksættes. Den ansvarlige person kan have en eller flere ’hjælpere’. Dette kan være en 
person eller afdeling uden for enheden, hvis hjælp vurderes nødvendig for at iværksætte tiltaget. Hjælperens navn påføres først, hvis og 
når denne har accepteret opgaven. 
 
Frist: 
Den ønskede tidsfrist for iværksættelse af tiltag. 
 
Status: 
Status opdateres løbende i handleplanen.  

- Tiltag identificeret (rød) 
- Tiltag beskrevet og påtænkt igangsat (orange) 
- Tiltag påbegyndt men væsentlige udeståender (gul) 
- Tiltag næsten gennemført (lysegrøn) 
- Tiltag gennemført (grøn) 


