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HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR Studiesystemer, Funktionsområde ”Optagelse og Studiesystemer” – AU UDDANNELSE 

Udarbejdet 30-06-2016 
Opdateret [dato] 

INDSATSOMRÅDE: 
- Afklaring af stress i afdelingen 

MÅL: 
- At få forbedret situationen for personer i afdelingen, der oplever stærke stresssymptomer 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

 Via 1:1 med personaleleder (evt. i samarbejde med relevant TR) skal det 
afklares hvem der er udfordret med stressrelaterede symptomer 

Personaleleder  Tiltag 
identificeret 

 Individuel handlingsplan for stressramte medarbejdere Personaleleder + 
medarbejder 

 Tiltag 
identificeret 

 Et forløb eller et arrangement der fokuserer på forebyggelse af stress – evt. 
ved stress-coach eller HR 

Ledelse  Tiltag 
identificeret 

    Vælg status 

 

INDSATSOMRÅDE: 
- Afklaring af ensomhed i afdelingen 

MÅL: 
- Afhjælpe/fjerne følelsen af ensomhed hos ramte personer 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

 Via 1:1 med personaleleder (evt. i samarbejde med relevant TR) skal det 
afklares hvem der er udfordret med følelsen af ensomhed 

Personaleleder  Tiltag 
identificeret 

 Handlingsplan for håndtering af ensomhed i afdelingen Ledelse + medarbejdere  Tiltag 
identificeret 

    Vælg status 

    Vælg status 
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INDSATSOMRÅDE: 
- Samhørighed – interne og eksterne relationer 

MÅL: 
- At skabe en større samhørighed blandt medarbejderne internt i Studiesystemer samt funktionsområdet og i AU UDD 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

 Seminar hvert år/hvert andet år for medarbejderne i Studiesystemer – 
eksempelvis et konferencedøgn på Sandbjerg 

Ledelse  Tiltag 
identificeret 

 Dannelse af faglige netværk i afdelingen – evt. med deltagelse af relevante 
eksterne interessenter – netværk med fokus på eksempelvis ”Test”, 
”Projektledelse”, ”Support” mm.  

Medarbejdere  Tiltag 
identificeret 

 Gå-hjem-møder med relevant fagligt indhold eller workshops Medarbejdere + ledelse  Tiltag 
identificeret 

    Vælg status 

 

INDSATSOMRÅDE: 
- Synliggørelse af medarbejdernes ansvar og opgaveløsning 

MÅL: 
- Øge kendskabet til hinandens fagområder (samt kompetencer), hvilket vil forbedre mulighederne for at bidrage konstruktivt i 

opgaveløsning 
PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

 ”Bordet rundt” på afdelingsmøder Medarbejdere  Tiltag 
påbegyndt 
men 
væsentlige 
udeståender 

 Redskaber til kompetencemapning (LSU projekt) Ledelse  Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

 Vidensdeling via oplæg på afdelingsmøder, præsentationer af opnået 
resultater, mm. 

Medarbejdere + ledelse  Tiltag 
påbegyndt 
men 
væsentlige 
udeståender 
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 Ibrugtagelse af allerede udfærdiget generiske rollebeskrivelser Medarbejdere  Tiltag 
påbegyndt 
men 
væsentlige 
udeståender 

     

 

INDSATSOMRÅDE: 
- Forventninger til ansvar og opgaveløsning gennem synlig ledelse 

MÅL: 
- Fjerne usikkerhed hos den enkelte medarbejder 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

 Øget opmærksomhed på opgavestillelsen og forventninger til 
opgaveløsningen 

Ledelse  Tiltag 
identificeret 

 Løbende opfølgning med personaleleder – også på 1:1 og ved MUS Personaleleder + 
medarbejder 

  Tiltag 
påbegyndt 
men 
væsentlige 
udeståender 

 Ibrugtagelse af allerede udfærdiget generiske rollebeskrivelser Medarbejdere  Tiltag 
påbegyndt 
men 
væsentlige 
udeståender 

    Vælg status 

 
 

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: 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

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) 


