
AARHUS UNIVERSITET – ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE 

Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende 
års samarbejde om arbejdsmiljø. Drøftelsen skal foregå på udvalgsniveau i arbejdsmiljøorganisationen. De skal vurdere, om det 
foregående års mål er nået, ligesom der skal sættes mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal udvalget lægge en 
plan for, hvordan de i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. Drøftelsen er lovpligtig. Læs mere på 
www.at.dk 

 

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet  29. januar 2021 

Aarhus Universitet LAMU, AU Uddannelse 

Udvalgsmedlemmer Formand: Kristian Thorn 
Næstformand: Louise Kold-Petersen 
Medlemmer: Rikke Nielsen, Pernille Friis 

Status på det forudgående års arbejdsmiljøsamarbejde [2020] 

 
A. Arbejde med beredskabskonceptet mhp. øget læring i organisationen 

1. Under sidste uvarslede øvelse i Frederikshus viste der sig en række bekymrende gentagelser fra 
tidligere øvelser. I den anledning konkluderede LAMU, at der er øget læring i at næste øvelse er 1) 
varslet og 2) finder sted efter en udbedring af beredskabet, således man kan undgå at lave samme fejl 
som tidligere.  

2. Mhp. at afhjælpe en række konkrete udfordringer blev det aftalt at forbedre plancherne med 
informationer i samarbejde med beredskabskoordinatoren og repræsentanter for LAMU. Når 
beredskabsmaterialet er opdateret, laver LAMU en informationsindsats, så det sikres, at alle 
medarbejdere har kendskab til beredskabskonceptet, inden næste øvelse afvikles. 

3. Beredskabskonceptet for Frederikshus er blevet gennemgået og følgende er forbedret: Nye zoner for 
evakuering, præcisering af tekster på plancherne og etablering af ny samleplads.  

4. Ift. samleplads er det blevet aftalt, at der opsættes tydeligt samlepladsskilt ved Fredrikhus. 
5. Ift. branddørene, så findes der røgalarm på dem, og de lukker dermed automatisk ved brand, såfremt 

der ikke sidder et objekt i vejen og blokerer.  
6. LAMU har undersøgt mulighederne for et varslingssystem med lyd i dialog med bygningsområdet. Der 

er identificeret en passende løsning, og den forventes etableret i 2021. 
7. Ift. involvering af IC Dorm i beredskabsøvelser er dette ikke lovpligtigt. Det vurderes dog 

hensigtsmæssigt at gøre det, da man vanskeligt kan forestille sig, at enheden ikke vil skulle varsles ved 
en reel evakuering. LAMU overvejer, hvordan IC Dorm fremover kan integreres i øvelsen.  

8. Sluttelig er der indsat en pasus i ’Tjekliste til ansættelse’ med guideline for evakuering af fysisk 
handikappede. 

 
B. Ergonomi mhp. forbedring af det fysiske arbejdsmiljø 

1. LAMU har lavet en overordnet plan for arbejdet med ergonomi.  
2. Der arbejdes med at få besøg af en ergonomisk konsulent på afdelingsmøderne og efterfølgende 

tilbud om individuel vejledning. Disse besøg planlægges med øje for yderligere corona-relaterede 
nedlukninger.  

3. Under hjemsendelse er ergonomien også et fokuspunkt. Ændringen i omstændighederne kræver dog, 
at man omlægger metoderne, så de passer de til hjemmearbejdet. Der er bl.a. indført pausegymnastik 
2 gange om ugen under den tredje hjemsendelse.  

4. LAMU har drøftet muligheden for fysisk fremmøde efter individuel aftale med nærmeste leder, 
såfremt det ikke er muligt at finde ergonomisk gode løsninger under hjemsendelsen.   

http://www.at.dk/


5. Grundet hjemsendelsen fremrykkes indsatsen med ugentlige nudging mails, der giver forslag til 
forbedring af ergonomien.  

 
C. Nedbringe varmeudfordringerne i bygningerne 

1. Ruderne i ende-kontorerne i Fredrikshus og ét kontor i Dale T. Mortensen bygningen er som et 
pilotforsøg udskiftet med ruder med varmereducerende film. 

2. Pilotforsøget ser umiddelbart ud til at have haft den ønskede effekt. Det er dog for tidligt at drage en 
endelig konklusion på virkningen. 

 
D. Afklaring af behov for opfølgning på arbejdet i 2017-2018 omkring livredende førstehjælp 

1. Grundet Corona-krisen har det ikke været muligt for LAMU at arbejde med dette emne i 2020. 
2. LAMU har dog undersøgt vedligeholdelsespligten for hjertestarterne i Fredrikshus og Dale T. 

Mortensen-bygningen og konstateret, at der er serviceaftale på hjertestarterne i begge bygninger. 
 

E. Andet 
1. LAMU har drøftet arbejdsmiljø under corona-hjemsendelserne.  
2. LAMU har drøftet arbejdsmiljømæssige aspekter af øget brug af hjemmearbejde, når corona-

hjemsendelserne er overstået. Der lægges vægt på vigtigheden af at holde en god work-life-balance, 
således man imødekommer fleksibiliteten så vel som undgår stress. 

3. LAMU har drøftet rengøringsniveauet efter overgang til ny leverandør på baggrund af, at 
medarbejderne oplever forringet service. Der har især været fokus på, om rengøringen lever op til 
sundhedsmyndighederne anbefalinger i en corona-tid.  

4. Da medarbejderne på campus Aarhus flyttede ultimo 2019, er der afviklet flytte-APV og lavet 
opfølgende handleplaner i 2020. Medarbejderne i Emdrup er flyttet i 2020. Flytte-APV afventer, at det 
igen er muligt at møde frem fysisk.  

Status på evakueringsøvelser (Bygning 1445-1448 & bygningskompleks 165x ) 

Grundet Corona-krisen og det medfølgende krav om minimeret fysisk samvær har det ikke været muligt at afholde 
evakueringsøvelse i 2020. LAMU har imidlertid arbejdet fokuseret på at forbedre konceptet, som beskrevet i 
detalje ovenfor.   

Mål for det kommende års fokusområder, indsatsområder og specifikke arbejdsmiljøopgaver 

 
1. Arbejde med beredskabskonceptet mhp. øget læring i organisationen 

a. Gennemgang af beredskabskonceptet i Dale T. Mortensen-bygningen 
b. Udbredelse af information om det opdaterede beredskabskoncept 
c. Afvikling af evakueringsøvelse 

 
2. Ergonomi mhp. forbedring af det fysiske arbejdsmiljø 

a. Information om korrekt indretning af arbejdspladsen 
b. Iværksættelse af tiltag jfr. etableret handleplan for ergonomi 

 
3. Opfølgning på situationen omkring covid-19 

a. Afvikling af mini-APV i lyset af hjemsendelsen for at reducere COVID-19-smitte 
b. Gennemførelse af aktiviteter, der øger medarbejdertrivslen 

 



4. Drøftelse af, hvordan LAMU kan understøtte ledelsens arbejde med at introducere nye medarbejdere 
til arbejdsmiljøindsatsen 

 

Påkrævede aktiviteter for at opnå mål (tiltag og initiativer) 

Ad 1) 

x Gå i dialog med AU’s beredskabschef om i beredskabskonceptet i Dale T. Mortensen-bygningen 
x Udbrede kendskabet til beredskabskonceptet både i forbindelse med brand og amok-handlinger ved 

LAMU’s deltagelse i afdelingsmøder 
x Afvikling af varslet evakueringsøvelse 

 
Ad 2) 

x Igangsætning af de samlede tiltag beskrevet i handleplanen for ergonomi 
x Synliggørelse og italesættelse af, at bevægelse, udstrækning og afspænding hører hjemme på 

arbejdspladsen i AU Uddannelse, inkl. afvikling af besøg af ekstern ergonomikonsulent og tilbud om 
efterfølgende individuel vejledning 

x Etablere understøttende tiltag i form af diverse notater og oversigter til LAMU’s hjemmeside 
x Evaluering af indsatsen 

 
Ad 3) 

x Fastlæggelse af tilgang til mini-APV 
x Formulering af handleplaner for de i mini-APV’en fremkomne problemstillinger og iværksættelse heraf 
x Aftale om opfølgning og organisering af det videre arbejde med trivselsmålingen 

 

Ad 4) 

x Drøftelse af formidlingsbehov og metoder, herunder om LAMU ønsker at lave en introduktionsvideo 

 

Samarbejde vedr. ovenstående mål (organisering/samarbejde/hvem skal involveres/mødefrekvens) 

Der afvikles som udgangspunkt 4 LAMU-møder om året. Mellem LAMU-møderne kan nedsættes arbejdsgrupper 
mhp. udvikling af oplæg om udvalgte emner. Der kan endvidere af tidsmæssige hensyn ind imellem ske skriftlig 
afklaring af problemstillinger.  
 
Der er valgt en ny arbejdsmiljørepræsentant i AU Uddannelse. LAMU vil derfor i 2021 også have fokus på sit 
interne samarbejde mhp. at sikre en god opstart for det nye medlem.  
 
amarbejder: 

Ad 1) Der samarbejdes med AU’s beredskabschef om forbedring af beredskabskonceptet. Endvidere påtænkes alle 
medarbejdere involveret via LAMU’s deltagelse på afdelingsmøder.  
 
Ad 2) Der samarbejdes med ekstern ergonomikonsulent  
 



Ad 3) Der samarbejdes med LSU om afvikling af og opfølgning på APV 
 

Plan for kompetenceudvikling (behov for uddannelse/kurser/anden kompetenceudvikling) 

x LAMU får et nyt medlem, der deltager i ”Paragraf 9-uddannelse”. De øvrige 3 medlemmer har allerede 
den lovpligtige uddannelse. 

x LAMU vil modtage de lovpligtige tilbud om supplerende uddannelse fra LAMU’s sekretær eller 
Arbejdsmiljøenheden under AU HR  

x Det drøftes løbende gennem året, om der er behov for anden kompetenceudvikling for at udfylde de 
foreslåede aktiviteter. 

 

Økonomi og andre ressourcebehov til at opfylde strategiens mål  

x Kurser dækkes af afsnittenes budget til kompetenceudvikling efter aftale med pågældende funktionschef.  
x Øvrige nævnte aktiviteter forventes at kunne dækkes af Stabens budget. 
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