
 
 

 
 

 Science and Technology 
Aarhus Universitet 
Ny Munkegade 120 
8000 Aarhus C 

Fax: 87152068 
E-mail:  mail@science.au.dk 
http://www.science.au.dk/ 

 

 
 
Dato:22. nov.2016 
Ref: TAJN 

 
 
Side 1/7 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Møde den: 28. september 2016 kl. 13.00 – 14.25 
Bygning 1525 – 626. Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C 
Fællesmøde mellem FSU og FAMU  
Deltagere FSU: Dekan Niels Christian Nielsen (NCN), Søren Bom Nielsen, Thomas Skjødeberg Toftegaard, Olav 
W. Bertelsen (OWB), Lotte Thue Pedersen, Jens Barfod, Uffe Pilegaard Larsen, Steen Henrik Møller, John Kap-
stad, Jens Bøgestrand, Stig Ravn, Niels Damgaard Hansen, Marianne Fejerskov Løyche, Dorthe M. Andersen, 
Hanne Bach, Klaus Lønne Ingvartsen, Morten Foss. Videolink: Anders Branth Pedersen 
 
Deltagere FAMU: Niels Christian Nielsen, Jørgen B. Jespersen (JBJ), Morten Dam Rasmussen, Anne Winding, 
Peter Hald, Niels Hertel, Niels Damgaard Hansen, Lene Bongaarts, Dorthe Bødker Jensen, Marlene Venø Skjær-
bæk, Dorete Weysmann Jensen, Dorthe Haagen Nielsen, Ove Edlefsen, Palle Jørgensen, Susanna Holm Nielsen, 
Karin Rosengaard. 
Afbud: Erik Baatrup, Peter René Kithler 
 
 

 
Referat 
 
1. Kl. 13.00 – 13.05 (v/NCN) 

Godkendelse af dagsorden og referat  
NCN bød velkommen til fællesmøde mellem FSU og FAMU  
Dagsordenen har været drøftet på formøde i FSU mellem formand og 
næstformand.  
 
Der var ingen bemærkninger til dagsorden.  
 
Til referatet ville en fra FAMU gerne, at på side 4, del 2, have tilføjet, at 
udover sin leder, sin tillidsrepræsentant og den anonyme psykologiske 
rådgivning, kan man også gå til sin arbejdsmiljørepræsentant.  
 
Bemærkningen blev godkendt og accepteret.  
 

2. 13.05 -13.25 (Bilag)  
Evaluering af den psykiske og fysiske APV  2015 til 2016 
 
NCN fortalte, at han til det seneste fællesmøde orienterede om, at HSU og 
HAMU havde besluttet, at evaluere AU’s APV proces for psykisk og fysisk 
APV 2015-2016. Evalueringen skal bestå af hovedområdernes evaluering 
samt drøftelse i HSU og HAMU d. 19. december 2016. 
 
NCN nævnte, at institutter og centre på ST derfor var blevet bedt om, at 
fremsende deres evaluering af processen for psykisk og fysisk APV senest 
den 14. september. På baggrund heraf, er der blevet lavet et første udkast 
til svar som er baseret på tilbagemeldingerne fra institutter og centre. Den 
samlede evaluering af APV processen 2015-2016, skal arbejdsmiljø- og 
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samarbejdsorganisationerne bruge til, at frembringe deres anbefalinger til 
fysisk og psykisk APV 2018.  
Evalueringen er foretaget med udgangspunkt i den af AU HR fremsendte 
spørgeguide.  
 
NCN nævnte, at fakultetsledelsen torsdag d. 29 september også skal drøf-
te udkastet til svaret vedr. evalueringen. Herefter bliver det reviderede 
udkast sendt til høring blandt medlemmer af FSU, FAMU og Fakultetsle-
delsen. Der er høringsfrist d 20. oktober. Den 31. oktober skal ST’s evalu-
eringssvar sendes til AU HR. Den 19. december skal HSU og HAMU drøf-
te de evalueringskommentarer, der er kommet. I evalueringen er der fo-
kus på proces-, spørgeskema- og rapport-delen, og der er blevet spurgt 
ind til, hvad der fungerede godt og ønskes bibeholdt i næste APV, samt 
hvad der er de vigtigste anbefalinger til en kommende APV.  
 
NCN påpegede, at der er kommet rigtig meget brugbart feedback tilbage, 
hvilket han sætter stor pris på. Der er ting, som har fungeret bedre denne 
gang, men der er også forbedringsmuligheder.  
 
NCN efterspurgte kommentarer til evaluering af den psykiske og fysiske 
APV. 
 

 OWB kommenterede, at der er blevet evalueret i FSU/LSU, så der har væ-
ret god mulighed for generelt at komme med kommentarer, så man skal 
ikke undre sig over, hvis der ikke er så mange flere bemærkninger.  
 
JBJ supplerede med, at alle de kommentarer der er kommet ind, er blevet 
taget med i evalueringen. Der er ikke blevet sorteret noget fra.  
 
En fra FAMU kommenterede, at der burde være længere tid i mellem de 
to APV’er, da det er meget at skulle følge op på både den psykiske og fysi-
ske på samme tid.  
 
NCN svarede, at det er en god pointe at få dem adskilt, så meget som det 
er muligt, og at det vil blive taget med i de videre overvejelser.  
 
En fra FAMU kommenterede, at det ville være godt med en skala om-
kring, hvor vigtigt det enkelte spørgsmål er for den enkelte medarbejder, 
så man kan få et mere nuanceret billedet. Samtidig blev der efterspurgt, at 
det ville være brugbart, hvis man i den psykiske APV kunne have anony-
me kommentarer til lokalt brug. 
 
B-siden fra FSU supplerede med, at sidst, der blev gjort brug af anonyme 
kommentarer, var det med stor frustration, da de anonyme kommentarer 
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ikke kunne bruges lokalt, så det gjorde mere skade end gavn. CUL brugte 
dog kommentarerne til udlægning af resultaterne i rapporterne.  
 
NCN kommenterede, at det kan være problematisk og svært at opsamle 
på anonyme kommentarer og det er vigtigt at se på, om det giver en ekstra 
værdi. Han understregede at en af grundende til, at ledelsen har valgt de 
anonyme kommentarer svar fra, er for at sikre anonymiteten. 
 
En fra FAMU anbefalede, at gøre brug af et lokalt anonymt spørgeskema, 
som går i dybden med nogle af spørgsmålene ud fra APV’en.  
 

3. 13.25  - 13.55 (Bilag) 
Handleplan for psykisk APV 
NCN fortalte om den videre proces for handleplanen, og nævnte, at følge-
gruppen har udarbejdet 1. udkast til handleplan for psykisk APV for fakul-
tetet. Udkastet er baseret på input fra følgegruppens medlemmer, da in-
stitutterne afleverer deres handleplaner senere (senest den 28.10). NCN 
nævnte endvidere, at 1. udkast også vil blive blev drøftet d. 29. september 
på møde i Fakultetsledelsen. Herefter vil 2. udkast blive sendt i høring i 
LAMU, LSU, FAMU, FSU, Fakultetsledelse og Akademisk Råd i oktober 
(uge 41-43). Fakultetets handleplan tilrettes ultimo oktober som opfølg-
ning på høringen og herefter fremsendes den til AU med henblik på drøf-
telse i HSU og HAMU d. 19. december 2016.  
 
NCN nævnte, at det er vigtigt at være opmærksom på, at handleplansar-
bejdet er en dynamisk proces, hvor der løbende kan ske tilføjel-
ser/ændringer i planen.  
 
NCN efterspurgte kommentarer til handlingsplanen og evt. nye forslag til 
kommende fælles tiltag. 
 
OWB kommenterede, at han har siddet med i arbejdsgruppen og at med-
lemmerne har taget det med, som de hver især har hørt fra institutterne.  
OWB fortalte, at de har oplevet lidt vanskelighed ved, at være konkrete 
omkring de 4 ST punkter. Særligt i forhold til stress og god ledelses i dag-
ligdagen. Det kræver kommitment i ledelseskredsen og et stort ejerskab. 
Der er en erkendelse af, at der skal være en ledelsesmæssige forankring og 
at ledelsen skal drive det frem.  
 
En fra FAMU kommenterede, at de er spændte på, hvad der konkret 
kommer ud af handlingsplanerne. 
 
NCN understregede, at det er vigtigt at få kommentarer også fra mødet i 
dag, og  at der selvfølgelig skal tages ejerskab i ledelsen.  Handlingspla-
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nerne skal nu drøftes i fakultetsledelsen, og der skal ses på om planen 
matcher det, ledelserne mener kan lykkes og skabe forandring. Det er vig-
tigt, at handleplanen er en realistisk handlingsplan, som kan eksekveres.  
 
NCN nævnte, at hvis der skal udarbejdes politikker bør det ske på et over-
ordnet niveau på AU. Dekanen vil hellere lægge kræfter i at få udarbejdet 
specifikke planer og handlinger end at bruge mange kræfter på lange pro-
cesser med henblik på at formulere og beslutte politikker.  
 
OWB bekræftede, at han er enig med Dekanen. Det der er brug for, er no-
get der er handlingsorienteret og forandringsorienteret. Samtidig påpege-
de han, at der også er nødt til at stå noget om ST’s værdier. Ex. Hvad er 
det vi ønsker, og hvilket universitet ønsker vi at have i fremtiden?. 
 
NCN kommenterede, at han er enig, og at han finder det vigtigt, at vi får 
beskrevet handlingerne, så hver handling har en værdi/betydning.  
 
Der var ikke flere kommentarer til punktet.  

 
4. 13.55 – 14.05 (v/NCN) 

Implementering af ST strategiplan 2016-2020 
NCN fortalte, at der har været arbejdet med strategien i længere tid, og at 
strategien skal sætte fokus på, hvad vi vil, dvs. hvad ST’s fælles mål er.  
 
ST strategien er blevet udarbejdet på baggrund af institutternes strategi. 
Desuden har Advisory Board været inddraget i arbejdet med strategien. 
Der er kommet gode og brugbare tilbagemeldinger fra medlemmerne an-
gående, hvad der vil være godt og skidt at have fokus på.  
Fakultetsledelsen drøfter strategiplanen på et møde i morgen, hvorefter 
de sidste tilretninger sker og planen vil blive offentliggjort.  
NCN fortalte, at han sammen med prodekanerne er gået i gang med en 
rundtur, hvor de besøger alle institutter og mødes med institutlederen og 
formændene for de lokale udvalg, for at høre om, hvordan der arbejdes 
lokalt med opfølgning på strategiplanerne med henblik på at bringe gode 
ideer videre og samle op på eventuelle behov for tiltag på fakultetsniveau.  
 

5. 14.05 – 14.20 (Bilag) 
Arbejdsmiljøstatistikken Q2 
NCN orienterede om de udsendte arbejdsmiljøstatistikker. Statistikkerne 
giver et overblik over udviklingen i forbruget af psykologisk rådgivning, 
antallet af arbejdsskader samt sygefraværsniveauet.  
 
Rådgivning: 
NCN orienterede og fortalte, og som det kan ses i bilagene, er der i Q2 
2016 igangsat 44 rådgivningsforløb for AU. I forhold til Q1 2016 er det en 
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stigning på 7 forløb. Af det samlede AU forbrug af psykologisk rådgivning 
har ST anvendt ca. 39 %. NCN forklarede, at man kan argumenterer for, 
at succeskriteriet for psykologisk rådgivning er, jo lavere forbrug jo bedre, 
da brugen af ordningen er et udtryk for, at der er forhold, der har krævet 
psykologisk rådgivning, men også, at der er et system, der virker, at folk 
kan få hjælp. Tidlige henvendelser om psykologisk rådgivning, kan evt. lø-
se problemer i opløbet, så det vil være forbundet med mindre gener og 
eventuelt fravær. 
 
NCN fastslog, at ‘Stress/udbrændthed’ stadig er det område der domine-
rer mest i Q2, men at der dog har været en lille procentvist færre henven-
delser end i de fire foregående kvartaler, hvilket er positivt. Samtidig kon-
stateret NCN, at det stadig er et tema, som vi skal have fokus på. 
 
B-siden fra FSU kommenterede, at når man se på APV’en i forhold til 
stress, så er det ikke mange forløb, der er i psykologisk rådgivning. Måske 
det skal håndteres anderledes? 
 
NCN svarede, at det er der fokus på, og problemer med stress er jo noget 
af det, som APV handleplanerne gerne skulle hjælpe med.  
 
En fra FAMU supplerede med, at det er et kæmpe problem med ud-
brændtheden og at der er flere måde at løse det problem på. Man kan 
fjerne nogle opgaver fra de personer, der er brændt ud. Men det er også 
vigtigt, at vi kigger på vores processer. Er der noget, der kan optimeres el-
ler skæres bort? Er alle vores registreringer vigtige, eller kan vi gøre det 
mere lean? 60% vil gerne arbejde mere, men der er helt specifikke ting, 
der generer dem. 
 
NCN kommenterede, at der skal fokus på det væsentligt. Alle har travlt og 
der er generelt mange ting, som man skal deltage i. Det er summen, som 
vi skal være opmærksomhed på. Det kan være kontrol, udefrakommende 
ønsker om mange informationer, eller det kan være, at der bliver holdt 
møder for mødernes skyld.  Det er vigtigt, vi kigger på, om alle møderne 
er vigtige. Det handler bl.a.  om, at finde ud af, hvad vi kan skære væk. Det 
er desværre ikke alt, vi selv kan bestemme, da en del er udefrakommende 
krav/vilkår, som er politisk styret.  
 
Arbejdssskader: 
NCN fortalte, at der er sket en generel stigning i antallet af anmeldelser, 
når man sammenligner Q2 2016 med samme tidspunkt i 2015. I Q1 var 
der anmeldt 15 arbejdsskader for hele AU, mens der for Q2 2016 var an-
meldt 12 arbejdsskader. I 2015 Q1 og Q2 havde ST 7 anmeldte arbejds-
skader, hvor vi i 2016 i Q1 og Q2 har haft 14 anmeldte arbejdsskader. 
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Størstedelen af de arbejdsskader ST har, er arbejdsskader som giver un-
der 3 fraværsdage. ST har kun haft én skade, som har medført 7-13 fra-
værsdage. De fleste, af ST’s arbejdsskader, er det man kan betegne som 
mindre skader indenfor luksation, forstuvning, forstrækning, brud, for-
giftning eller infektion. Det er Institut for Husdyrvidenskab, der har flest 
arbejdsskader, men der er også stor forskel på, hvad de forskellige insti-
tutter beskæftiger sig med og har af udfordringer.  
 
Selvom der er sket et stigning i antallet af anmeldelser fra 2015 til 2016, 
anmeldes der generelt færre arbejdsskader til Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikring end før 2015. En del af forklaringen på det lavere antal an-
meldelser skal findes i Arbejdsskadestyrelsens ændring af personskade-
begrebet i 2014. Ændringen af skadebegrebet betyder, at hvis en ulykke 
på arbejdet medfører mindre, forbigående skader, kan ulykken kun aner-
kendes som arbejdsskade, hvis følgerne kræver behandling for at forsvin-
de eller mindskes. 
 
Sygefravær: 
NCN orienterede om, det gennemsnitlige sygefravær for AU i Q2 2016 er 
på 1,3 dage, hvilket er 0,1 dag mere end i samme periode i 2015. I bilagene 
for sygefraværsstatistikken ses fraværet fordelt på institutniveau. Sam-
menlignes årets andet kvartal med det tilsvarende kvartal i 2015 er der ik-
ke registreret fald i fraværet på fakultetsniveau.  
 
Antallet af sygedage pr medarbejder i Science and Technology var 1,3 da-
ge i Q1 2016, og 1,0 dage i Q2. 
 
A-siden fra FSU kommenterede, at det ser ud til, at administrationens 
medarbejdere generelt er mere syge end institutternes, men at det måske 
også kan skyldes, at det administrative personale er bedre til at registrere, 
når de er syge. 
 
B-siden fra FSU kommenterede at mange videnskabelig medarbejdere har 
mulighed for mere fleksible arbejdstider, hvilket også kan skydes forskel-
len på fraværet. 
 
En fra FAMU kommenterede, at deres indtryk er, at TAP’er registrerer de-
res sygefravær, men at det videnskabelige personale måske mere planlæg-
ger sig ud af det ved at tage en dag derhjemme, og så arbejde ekstra en 
anden dag i stedet for.  
 
NCN påpegede, at det er vigtigt at holde øje med ændringerne. Er der no-
get, der ændrer sig markant, skal vi være opmærksomme. 
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5. 14.20 – 14.25 Eventuelt 

Trivselsmåling 
NCN fortalte, at ST er blevet spurgt af AU HR, om vores vurdering af be-
hovet for en årlig trivselsmåling. Baggrunden er, at HAMU/HSU har drøf-
tet, om der skal være årlige trivselsmålinger på AU. 
 
Forespørgslen har været drøftet på et dekanatmøde og i fakultetsledelsen, 
der anbefaler, at ST svarer, at det naturligvis er rigtig vigtigt at have  
opmærksomhed på trivsel, men at ST ikke mener, at der er behov for 
yderligere undersøgelser. Begrundelsen er, at der allerede gennemføres en 
psykisk APV hvert 3. år på AU. Det er afgørende, at have særligt fokus på 
opfølgningen på resultaterne af den psykiske APV. Opfølgningsarbejdet 
ift. den psykiske APV er vigtig, og det er vigtigt, at resultaterne af den psy-
kiske APV forbedres fra gang til gang.  
 
Hertil kommer at trivsel også indgår som en naturlig del af de årlige MUS 
samtaler.  
 
NCN spurgte herefter ind til, om FAMU og FSU kan tilslutte sig denne 
vurdering, dvs. at der ikke er behov for yderligere målinger?  
 
Der var i FAMU og FSU en bred enighed om, at der ikke er behov for flere 
måleredskaber, men at det i stedet er vigtigt, at se nogle handlinger som 
resulterer i bedre trivsel.  


