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Møde den: 25. oktober 2017 
Møde: FSU-FAMU    
Punktejer: Niels Chr. Nielsen  
Eventuel gæst:  
 

Beslutningspunkt (sæt kryds)  
Drøftelsespunkt (sæt kryds) x 
Orienteringspunkt (sæt kryds)  
  
Lukket punkt (sæt kryds)  
 

Emne 
Status på opfølgning på Psykisk APV handleplaner på Science and Technology oktober 2017  

Indstilling 
Det indstilles, at FSU og FAMU drøfter status på opfølgning på psykisk APV handleplaner og herunder overve-
jer om der er behov for særlige fælles indsatser på fakultets- eller enhedsniveau.  

Beslutning  
 
Sagsfremstilling 
Handlingsplanerne for psykisk APV 2015/2016 blev drøftet og udarbejdet på institutter, centre og fakultet i 
2016. De enkelte planer omfatter temaerne 1) forebyggelse af stress, 2) god ledelse i dagligdagen, 3) aner-
kendelse, både kollegialt og fra ledelsen og 4) god omgangstone. 

Ved mail af 27.9.2017 blev alle enheder bedt om at afrapportere status de enkelte handlingsplaner. I mod-
sætning til tidligere er der ikke tale om en ”tiltag for tiltag” afrapportering. I stedet for blev de enkelte enhe-
der bedt om at svare på følgende spørgsmål: 

• Hvad er I lykkedes særligt godt med ift. jeres P APV handleplantiltag? Beskriv kort nogle få kon-
krete eksempler. 

• Hvad er jeres fokus nu? 
• Hvad har været svært at håndtere / komme i gang med? 

På baggrund af 15 tilbagemeldinger er der udarbejdet et notat med en samling af svar på de tre spørgsmål. 
Det har ikke været hensigten at beskrive status på enkelte enheder.  

Med udgangspunkt i notatet og mødedeltagernes egne erfaringer indstilles det at fællesmødet drøfter status 
på opfølgning på handleplanerne på den psykiske APV og herunder overvejer om der er behov for særlige fæl-
les tiltag.    

Tidsplan  
• 25.10.2017: Drøftelse på ST fællesmøde mellem FSU og FAMU 
• 9.11.2017:  Drøftelse på fællesmødet mellem HSU og HAMU  

Hvordan skal beslutningen kommunikeres ud? 
Det foreslås, at alle notatet udbygges med input fra mødedeltagerne og fremsendes til alle institutter, centre 
og fakultet som inspiration til det videre arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.   

 
Bilag  
Notat: Status på opfølgning på psykisk APV handleplaner på Science and Technology oktober 2017 

 
Sagsbehandler 
Jørgen B. Jespersen 
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Status på opfølgning på psykisk APV handleplaner på Science and Technology 
oktober 2017 

 
Hvad er I lykkedes særligt godt med ift. jeres P APV handleplantiltag? 

 
Stress 
1. Nedsættelse af en lille ’stress-gruppe’ bestående af medarbejdere og den lokale ledelse, der skal 

hjælpe med forslag til at mindske risikoen for, at medarbejdere stress-rammes og i værste fald 
sygemeldes. Blandt de praktiske tiltag, der kunne mindske risikoen for stress er bl.a., at vi skal blive 
bedre til at fordele ansvar og arbejdsopgaver ved at inddrage flere medarbejdere i hvert projekt og i 
hvert fald undgå solo-projekter.  

2. Afholdelse af et antal 2-dages kursur i ”psykisk førstehjælp med stressmodul”  
3. AU HR har givet et formiddagsseminar for alle interesserede medarbejdere. Ved hjælp af oplæg og 

gruppearbejde blev der sat fokus på stresssymptomer, hvordan de kan variere fra person til person, og 
hvordan man bliver bedre til at genkende dem hos sig selv og andre. Der var stor tilfredshed med 
seminaret.  

4. En anonym SurveyMonkey-undersøgelse af oplevelsen af arbejdsbyrde/-mængde viste, at det især var 
senior-VIP, som følte sig pressede. Institutleder har afholdt møder med senior-VIP mhp. coping-
strategier og etableret en gensidig mentorordning. Der følges op på status ved møde oktober 2017, 
hvor fokus i øvrigt vil være på at mindske presset ved at implementere en struktur omkring 
ansøgningsprocessen i instituttet og tidsregistrering af myndighedsbetjeningsopgaver.  

5. Værkstedsfunktion har oprettet en hjemmeside, hvor brugerne skal tage stilling til en række forhold, 
inden de udfylder en egentlig elektronisk bestilling. Simpelt, men det har mindsket de akutte 
forstyrrelser og stressudfordringer i forhold til de egentlige kerneydelser i værkstedsfunktionen. 

6. En vigtig erkendelse har været, at vores struktur og kultur ikke var fulgt med de behov, vi havde anno 
2016/17. Det har været medvirkende til, at medarbejdere har kunnet føle, at ”enderne” ikke nåede 
sammen, og det har til tider medført en skarp tone medarbejderne imellem. Derfor har instituttet 
fokuseret på at afdække de teknisk/administrative supportbehov og dernæst tilpasset struktur og 
organisation herefter. Dette har betydet en ny organisering af supportorganisationen med klarere 
opgaver, ressource- og ansvarsfordeling. Desuden er det blevet erkendt, at der også skulle tilføres nye 
kompetencer for at opfylde behovene. 

7. Afholdelse af stress-seminar for fakultetsledelse og center- og institutsekretariatsledere.  
8. Udarbejdelse af Stress foldere til alle medarbejdere i ST.  
9. Institutledelsen har på basis af bogen ’Lederens Stresshåndbog’ gennemført dels et ½ dagskursus og 

dels et 2 dages kursus, begge i regi af AU HR om emnet. Det har medført, at ledelsen er bedre rustet til 
at håndtere egen og medarbejderes stress og eventuelle konflikter. Det forestår derefter at anvende 
det tillærte og udbrede stresshåndteringen yderligere i instituttets sektioner. 

 
Arbejdsmængde 
10. Etablering af internt timeregnskab, som gør at fordeling af undervisningstimer mm sker på en mere 

retfærdig og gennemskuelig måde, både for institutledelsen som for medarbejdere.  
11. Især seniorerne har været presset som følge af for mange opgaver hvilende på den enkelte. Løsningen 

er flere ansatte (VIP, postdocs, ph.d.-studerende) til at tage del i opgaverne. Dette arbejde er blevet 
systematiseret ved instituttet, flere kanaler er blevet benyttet til annoncering, og vi har fået mange 
flere højt-kvalificerede ansøgere til de enkelte stillinger. Ansættelser vil således stadig have fuldt fokus 
og være vores primære indsats for bedring af det psykiske arbejdsmiljø. De mange ansættelser giver 
udfordringer på faciliteterne og især for forskergrupper med behov for laboratorier. 
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12. Arbejdsopgaverne for sektionslederne er fortsat alt for omfattende med andre kerneopgaver end 
sektionslederrollen. Instituttet følger strategien og er på vej ind i en ny struktur, hvor hver enkelt leder 
kun har en primær opgave, hvor lederne bliver mere synlige i hverdagen og opfattes nærværende. 
Dette er også specielt udfordret, så længe en sektion er splittet på flere fysiske lokaliteter. 

13. VIP-personalet havde efterspurgt transparens omkring, hvem der laver hvad blandt VIP-gruppen. Et 
system, der synliggør og samler op på opgaver som undervisning og administration. Det er blevet en del 
af MUS-samtalen, at centerleder kommer ind på dette. 

14. Brug af pd.d.-studerende som hjælpelærere/instruktorer aflaster faste VIP.  
 

Anerkendelse, trivsel 
15. Der har været lagt vægt på at øge fokus på medarbejdernes succeser ved at annoncere de gode 

resultater (i form af bevillinger, peer-review’ede artikler, produktion af kandidater/ph.d.’er og 
hæderspriser og lign.) ved medarbejdermøder, på hjemmeside og informationsskærme i huset.  

16. Afholdelse af et 2-dages arrangement hvor udvalgte forskningsprojekter blev præsenteret og diskuteret 
for at øge kendskabet og dermed anerkendelsen mellem instituttets medarbejdere. Herudover er der 
etableret fx journal clubs og korte, fælles fredagsseminarer, hvor forskning præsenteres og diskuteres.  

17. Trivsel, arbejdsbyrde, stress og ensomhed på som et emne på VIP-seminar, hvor en konsulent fra AU 
HR deltog. 

18. Øget anerkendelse gennem 1) institutseminar i november 2016 med oplægsholdere fra AU HR, 2) 
dialog i sektionerne om anerkendelse, 3) Et emne på MUS i 2016, 4) kursus for relevante medarbejdere 
(LSU, LAMU, arbejdsgruppe, ledelse) om anerkendelse arrangeret af AU HR, 5) nedsættelse af 
arbejdsgruppe der udarbejder et idekatalog til projektledere over anerkendelse i projekter – forslag 
drøftes herefter i sektioner, hvorved emnet kommer på dagsordenen, der etableres ejerskab og flere 
ideer kommer til. Dette fungerer rigtig godt, og vi har forhåbninger om at det vil forbedre især kollegial 
anerkendelse men også anerkendelse og opfattelse heraf fra ledelsen. 

19. Introduktion af konceptet ”Onboarding”. Med ”Onboarding” sikres det, at alle nye medarbejdere får en 
ensartet velkomst og introduktion til arbejdet og den nye arbejdsplads. ”Onboarding”-forløbet, som 
starter i god tid før tiltrædelsesdatoen med en velkomst-e-mail, styres via en drejebog/tjekliste. Et 
vigtigt element i ”onboarding” er, at der udpeges en ”buddy” til den nye medarbejder, således at der 
altid er en bestemt person, som den nye medarbejder kan henvende sig til.  
 

Proces 
20. Udarbejdelse af tilpasset MUS skema til brug i MUSSKEMA.dk, hvor flere elementer fra den psykiske 

APV’s handleplan er indarbejdet, eksempelvis til evaluering af arbejdsbelastning (ex: passende 
arbejdsbelastning) og bedre ledelse i hverdagen er indbygget (ex: 3 gode råd til lederen). MUS-skemaet 
danner et godt udgangspunkt for udvælgelse af relevante fokuspunkter for den enkelte til selve MU-
samtalen. 

21. Afholdelse af GRUS hvor bl.a. opgavefordeling og prioritering samt strategi er i fokus, og hvor halvårlig 
opfølgning blev aftalt; på disse halvårlige møder indgår det for samtlige medarbejdere at lave en 
oversigt over kommende opgaver, prioritering og spidsbelastningsperioder – hvilket hører sammen 
med forebyggelse af stress. 

22. Forankring af den psykiske APV proces i de lokale miljøer og medarbejdergrupper (de faglige sektioner), 
der hver især har diskuteret problematikkerne i relation til den psykiske APV og udarbejdet lokale 
handleplaner. Den lokale forankring har fungeret rigtig godt, ikke mindst ifm. geografisk adskilte 
tjenesteder. Den lokale forankring har også givet forskellige input og løsninger, som har inspireret 
andre lokaliteter. Lokale planer giver også gode muligheder for at planlægge aktiviteterne på hver 
lokalitet, som det passede bedst i arbejdet med den psykiske APV lokalt. 
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23. Det er lykkedes særlig godt at få inddraget medarbejderne i arbejdet, Det er sket i form af en 
arbejdsgruppe nedsat af institutledelsen til at planlægge og koordinere aktiviteterne samt følge op 
herpå. En af aktiviteterne har været et forløb over to dage styret af ST-HR - det gav virkelig input og 
deltagelse fra medarbejderne. 

24. Det har været de små tiltag i dagligdagen, der er lykkedes bedst.  
25. Det er vores erfaring, at det er vigtigt for de enkelte medarbejdere at ”mærke” en forskel før og efter P-

APV-kortlægningen. 
 
Kommunikation, information, møder  
26. Plakater: ”Har du det svært på arbejde” for alle ansatte (inkl. studerende), hvor der er kontaktinforma-

tioner til personer man kan henvende sig til anonymt når man oplever problemer på jobbet.  
27. Øge sociale og faglige fællesskab gennem science teaser talks hver tredje uge, kommunikation på 

engelsk så alle er inkluderet samt bedre deltagelse ved sociale arrangementer 
28. Større fokus på faglighed og mindre fokus på økonomi på møder og i skrivelser. Fx flyttet faglige 

præsentationer op på dagsorden på fællesmøderne.   
29. At sikre et højt informationsniveau ved ugentlige møder. Konkurrenceudsættelsen, som kan påvirke 

fremtiden er fx fast punkt på dagsordenen. 
30. At afholde fysiske møder og ikke kun videomøder, således at vi alle ”kender hinanden”, og ikke kun 

dem vi rent geografisk sidder sammen med 
31. Dialogmøderne med de enkelte medarbejdergrupper har været en god arbejdsform til at komme ind på 

kerneproblemerne og finde de lavt hængende frugter i de enkelte afdelingshandlezoner.  
32. Arbejdet med at synliggøre hvor man kan få hjælp, både online og i papirformat rundt om på instituttet 

er godt udført og vellykket. Vi er også lykkedes med at italesætte, at man kan have brug for hjælp, 
hvilket kan være det første skridt på vejen til faktisk også at bede om den, når man har behov. 

 
Kompetenceudvikling, arrangementer 
33. Der blev indføjet i handleplanen, at instituttet årligt afsætter 1 % af budgettet til kompetenceudvikling. 

Beløbet er ikke blevet brugt fuldt ud i 2017, men har dog især gavnet kompetenceudvikling blandt TAP-
personalet. VIP udtrykker ikke de samme behov for kompetenceudvikling, hvor der satses på, at den 
daglige faglige udfordring til stadighed løfter dem. Vi vil skulle gøre en særlig indsats, hvis vi skal have 
en større andel VIP på kurser. 

34. Instituttet har etableret en ”Staff Event Committee” til sikring af sociale arrangementer i arbejdstiden. 
Arrangementerne har været godt planlagte og velbesøgte. De engagerede medlemmer af komiteen 
fortsætter deres arbejde, der støttes økonomisk af instituttet. 

 
Ph.d.-studerende, postdocs, adjunkter 
35. Ph.D studerende: 1) sikre, at der sker en forventningsafstemning ved start af studiet og løbende (MUS). 

Nye ph.d.-studerende får et velkomstbrev, hvor de bliver gjort opmærksom på betydningen af en 
forventningsafstemning. Emnet bliver desuden behandlet på GSSTs introdag. Vejledere bliver på 
vejlederkurser gjort opmærksom på at sikre, at der sker en forventningsafstemning. De studerende 
lægger materiale om forventningsafstemning på deres fælles labbook side. PhD Programudvalget 
overvejer at introducere en start up samtale mellem vejleder, PhD student og et medlem af PhD 
Programudvalget, 2) for at mindske undervisningsbelastningen for de ph.d.-studerende skal postdocs 
nu undervise, og instituttet køber kandidater til at undervise, 3) der er oprettet netværksgrupper i 
Labbook, så studerende, der er i gang med skrivningen af ph.d.- afhandlingen kan sparre med 
hinanden, 4) Ph.d.-konference og karrieredag afholdes nu hvert år for at højne peer-to-peer støtten og 
give bud på karrieremulighederne, 5) Ph.d.-studerende kan få individuel rådgivning i 
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ResearchFunding.net., og  6) der er lavet en aftale mellem ST og Novo med det formål at etablere ni 
erhvervs-ph.d.-aftaler. , 7) der var møde med Novo den 17. marts 2017, hvor der var mulighed for at 
udveksle ideer og skabe kontakter. 

36. Bedre og mere klare aftaler mellem vejledere og post doc og ph.d. studerende, så de ved hvad der er af 
forventninger og fremtidsmuligheder. Herunder er der etableret en mentorordning for ph.d. 
studerende.  

37. PhD-komiteen har været aktiv i at få de studerende bedre integreret i instituttet med tilbud om 
deltagelse i institutmøder, sektionsmøder, GSST-stressseminar og MUS. Det højere engagement 
forventes at kunne mindske andelen, der føler sig ensomme, hvilket har været særligt højt blandt PhD-
studerende.  

38. Postdocs/adjunkter/forskningsassistenter/forskere tilbydes en karriereafklaringssamtale inden for de 
første 3 mdr. med en mentor, som er en senior-VIP fra samme gruppe/site, men ikke MUS-leder. 
Senior-VIP er klædt på til opgaven via workshops, og der er udarbejdet en skabelon til samtalen.   

39. Dialog med adjunkt-gruppen omkring adjunktforløbet har betydet større bevidsthed om 
forventningsafstemning fra adjunkter, ledere samt adjunktvejledere. 

 
 

Hvad er jeres fokus nu? 
Sikre fortsat opfølgning 
40. At sikre fortsat opfølgning - ikke kun på halvårlige møder - men også på de faste husmøder for løbende 

at have overblik over opgaver og prioritering heraf, samt at have det faste punkt på agendaen: ”Hvem 
har brug for hjælp?” 

41. Fortsat at italesætte det psykiske arbejdsmiljø, herunder trivslen, og at arbejde videre med de input, 
som HR inspiratorerne har givet os. Det er endvidere aftalt, at trivsel for individet og gruppen bliver 
indledningen til alle MUS i dette efterår, herunder hvorledes den specifikke medarbejder reagerer når 
vedkommende er stresspåvirket. 

42. Fortsat arbejde på at blive bedre til at fejre successer – fortælle om de gode projekter, vi får i hus, og de 
resultater vi får.  

43. Da de fleste af instituttets tiltag er opfyldte, holdes fokus nu på at fastholde ændringer ved så vidt 
muligt at tydeliggøre det udbytte, de giver medarbejderne.  

44. Vores fokus er at fastholde den gode og åbne samarbejdskultur på stedet, hvor evt. problemer tages i 
opløbet og i dialog med dem, de berører, så problemerne ikke vokser sig store. 

45. Vi arbejder med at fastholde hvad vi har bygget op, især med fokus på god kollegial tone og 
anerkendelse/synlighed over for kolleger. Vi vil forsøge at komme et spadestik dybere i forbindelse 
med den kulturændring, der gennemsyrer hele vores handlingsplan. 

46. Fastholde den gode udvikling. At evaluere løbende og tilpasse efter de aktuelle behov. 
47. Holde fokus på ansættelse af nye medarbejdere. 
 
Stress 
48. At igangsætte tiltag til forebyggelse af stress ved bl.a. afholdelse af fokusmøde og udarbejdelse af 

konkrete spørgsmål til MUS-skemaet. 
49. Løbende kvalitetssikring af vores adjunktforløb, så arbejdsbyrden for de enkelte adjunkter ikke bliver 

for stor. 
50. Samarbejder med andre institutter for at finde løsninger på nogle af de årsager, der medfører stress for 

VIP’erne. 
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51. Der er nedsat et ad hoc udvalg under LSU med deltagelse af TR’ere fra de forskellige 
medarbejdergrupper, der skal komme med konkrete tiltag til, hvad der kan gøres for at reducere stress-
niveauet hos VIP’erne. 

 
Trivsel og anerkendelse 
52. Der arbejdes fortsat med trivsel og anerkendelse.  
53. Afholdelse af teambuilding-ture.  
54. Afholdelse af møde hvor AU HR giver et oplæg omkring anerkendelse. 
55. At blive bedre til at give hinanden anerkendelse, f.eks. for mindre bevillinger, god undervisning og god 

indsats i lab, så alle føler sig værdsat. Et andet eksempel er fortsat at støtte en kultur med god og venlig 
omgangstone, og nul tolerance over for mobning. Det giver et bedre socialt fællesskab.  

56. At integrere anerkendelse (både kollegialt men også fra ledelsen) i højere grad i hverdagen (sparring, 
prioritering af opgaver og anerkendelse af hinandens gode arbejde og fejring af hinandens ’sejre’). 

57. I forbindelse med temaet anerkendelse vil man arbejde på at etablere en kultur, hvor man ’fejrer ens 
sejre’, fx ved at medbringe kage når man har fået en artikel publiceret eller har modtaget en ny 
bevilling. 

58. For at sikre sig, at instituttet har fokus på institutledelsens arbejde med anerkendelse og 
stressforebyggelse vil disse punkter løbende blive diskuteret i LSU. Derudover vil man både i LSU og 
personaleforeningens regi arbejde med at videreudvikle aktiviteter der kan skabe mere socialt 
fællesskab på instituttet. 

59. Understøtte vores arrangementsudvalg, der gennem forskellige sociale/faglige arrangementer skaber 
arbejdsglæde og styrker relationer mellem de forskellige afdelinger og faggrupper. 

60. Der er med assistance fra HR gennemført en analyse af forhold, der påvirker laborantgruppens trivsel. 
Vi skal fortsat have fokus på laborantgruppens trivsel.  

61. Idekatalog for anerkendelse i projektarbejde skal færdiggøres inden årets udgang og implementeres i 
2018. 
 

Kompetenceudvikling 
62. Udvikle ledelsens kompetencer og redskaber til at håndtere stressramte medarbejdere og drage 

omsorg for den enkelte medarbejder.   
63. Fælles kurser for de administrative medarbejdere på institutter og det administrative center. Der er i alt 

blevet holdt 8 kurser, hvor der er undervist i effektivitet og planlægning af arbejdsdagen. Det er blevet 
modtaget godt, at kursisterne har været en blanding af folk fra institutter og det administrative center, 
så man har haft mulighed for at sparre med hinanden/høre om hinandens udfordringer i arbejdsdagen 
for derigennem at få en forståelse af hinandens hverdag. 

64. Det administrative personale vil fortsat have fokus på samarbejde og sparring mellem kollegaerne på 
institutterne og kollegaerne i det administrative center. 

 
Kommunikation, information  
65. Udarbejdelse af folder/opslag hvilke ressourcepersoner i huset, som kan kontaktes ved problemer for 

den enkelte og mellem medarbejdere. 
66. Opfordre alle medarbejdere og studerende til at deltage i månedlige seminarer med eksterne speakers 

og i ugentlige foredrag, også hvis man synes emnet falder en smule uden for ens eget interessefelt, og 
til også til at lade foredragsholderen og/eller kollegaen det vide, hvis deres foredrag har været 
spændende og interessant. 
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67. Etablere jævnlige møder med deltagelse af IL og instituttets faggrupper mhp større nærhed, 
tilgængelighed og videnskabelig støtte/rådgivning til instituttets faggrupper, men også for at imødegå 
følelse af ensomhed i jobbet.  

68. Et fokuspunkt er blandt andet at få genetableret de fælles ugentlige kaffepauser for VIP-personalet. 
Et andet fokuspunkt er at finde et medlem til LSU blandt de ansatte ph.d.-studerende, der kan være 
tovholder på den del af den psykiske APV. 

 
Ph.d.-studerende, postdocs og masterstuderende 
69. Mere interaktion blandt de ph.d.-studerende på tværs af forskningsgrupper. Dette er bl.a. sket via 

ph.d.-frokoster samt det årlige retreat. Desuden arrangementer for ph.d.-studerende drevet af ph.d.- 
studerende.   

70. Postdoc komite afholder velkomstmøder med de nye postdocs og deres vejleder inden for de to første 
måneder af deres ansættelse. Dette sker for at sikre en forventningsafstemning mellem postdoc og 
vejleder. Både postdocs og vejlederne har taget godt imod dette initiativ. 

71. Etablering af Facebook gruppe, som især ph.d. - og Master studerende bruger til at komme med forslag 
til fælles sociale begivenheder og arrangementer, hvilket er af stor betydning, fx hvis du er ny 
international studerende. 

72. I forhold til ph.d.-studerende og postdocs vil der fortsat være fokus på at udvikle og vedligeholde et 
godt arbejdsmiljø for derigennem at bidrage til at nedbringe stress og mistrivsel. Der er blevet afholdt 
et fælles arrangement for ph.d.-studerende og postdocs omkring stresshåndtering og imposter 
syndrom, hvor konkrete værktøjer blev gennemgået og der blev åbnet op for samtale omkring emner 
der ellers kan være svære. 

73. De ph.d.-studerede skal via en ny undersøgelse på ph.d.-konferencen i november 2017 blive klarere på 
årsagerne til symptomer på stress. 

74. Fokus på specifik action plan for PhD students and postdocs. 
 
Andet 
75. IT-forhold (hastighed til Aarhus) er ikke tilfredsstillende. 
 
 
 

Hvad har været svært at håndtere / komme i gang med? 
 
Adfærd, vaner og anerkendelse: 
76. Det er vanskeligt at ændre adfærd og vaner og det er derfor en langsom proces at få indarbejdet en 

større grad af anerkendelse. 
77. Ros og anerkendelse er normalt ikke en stor del af kulturen på de danske arbejdspladser, heller ikke på 

AU, så det kræver at man både som medarbejder og leder er villig til at træde uden for ’komfortzonen’ 
og øve sig i at give andre positiv feedback, hvis man ønsker at etablere en mere anerkendende kultur. 

78. Meget handler om en kulturændring: Bedre anerkendelse og forståelse for hinanden. Det kræver 
opmærksomhed, og vi skal til stadighed minde hinanden om, at det er vigtigt at være opmærksomme 
på hinanden, være anerkendende og sikre en god omgangstone. 

79. Det sværeste er i virkeligheden at ændre på omgangsformer og de daglige rutiner, som er så afgørende 
for alles velbefindende, da det drejer sig om at ændre hele kulturen på arbejdspladsen. Det er svært at 
være konkret, da det ofte er uudtalte omgangsformer, der er tale om, så det er en langsom proces, som 
langt hen ad vejen hænger på folks personlighed og væremåde. Ledelsen forsøger at gå foran med det 
gode eksempel. 
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80. Erkendelsen – på alle niveauer – at grundlæggende forandring var nødvendigt. 
81. Modstand mod forandring – på alle niveauer (vanetænkning, etablerede strukturer, ”erhvervede 

rettigheder”)  
 
Datagrundlag  
82. Det har været særligt svært at adressere tallene for arbejdets negative effekt på privatlivet. Tallene er 

svære at fortolke og den efterfølgende diskussion i fastVIP gruppen pegede i en anden retning end 
hvad man umiddelbart kunne læse af tallene. 

83. Der var både plus og minus ved, at mellemledere indgik i besvarelsen for egen enhed i stedet for som 
del af besvarelse for den tværgående mellemledergruppe. Sidstnævnte kunne have givet input til 
sammenhængskraften på tværs af enheder og dermed for enheden som helhed.  

84. Der har også været en udfordring med små enheder, som blev sammenlagt i undersøgelsen af hensyn 
til krav om minimumantal for at bevare anonymiteten. Dette gjaldt især i forhold til dialogmøderne og 
problemløsningsforslagene. 

85. Det er en udfordring at få identificeret årsagen til medarbejdernes udkørthed; det har været et fast 
punkt under de afholdt MUS-samtaler, og kan således ”kun” italesættes under generelle termer 
efterfølgende.  

86. Processen fra resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen til den endelig handleplan.  
87. Det har været svært at skabe nogen særlig tiltro til, at vi denne gang ville få noget ud af processen. 

Forløbet hidtil har dog vist, at det ser ud til at lykkes gennem sparringen med HR og deres styring af 
processen. 

 
Arbejdsmængde, karriere mm  
88. Det har været svært at anvise de ønskede tydelige rammer og målsætninger for, hvad der forventes i 

forhold til karrieremulighederne for midlertidigt ansatte AC-TAP og post docs. 
89. På en række opgaver er der såvel en ansvarlig som en substitut, men samlet set er det endnu ikke 

lykkedes ved alle opgaver/ansvarsområder at få det til at fungere med ansvarlig og substitut. 
90. En del VIP’er fra små og mellemstore grupper føler sig specielt stressede pga. den store 

arbejdsmæssige belastning i form af undervisning, administration og specielt den øgede fokus på at 
opnå eksterne forskningsmidler i hård konkurrence med andre forskere. 

91. At skulle fyre personale. Det har været hårdt for alle i huset 
92. Færre opgaver for sektionsledere 
93. Forebyggelse og håndtering af stress og stor arbejdsbyrde virker umiddelbart svært at håndtere. Det 

kan til dels tilskrives rammebetingelserne med stor travlhed som universitetsansat. Gennem det sidste 
halve års kompetenceløft hos personaleledelsen er det dog vores håb at det bliver bedre. 
 

Ph.d.-studerende 
94. Det er en udfordring at skabe mere interaktion mellem ph.d.-studerende og instituttets VIP’er (ikke kun 

egen vejleder), hvilket er et ønske fra de studerendes side. Desuden er der en problematik i at få alle 
ph.d.-studerende engagerede og til at møde frem til div. arrangementer. Det er ofte de samme der 
møder frem, og dem der fravælger den sociale dimension kan desværre være dem der oftest har brug 
for deltagelse. 

95. Ph.d.-repræsentanten i LSU, som oprindeligt deltog i arbejdet omkring den psykiske APV blev færdig, og 
fik job uden for AU. Det er ikke lykkedes endnu at finde et nyt medlem til at deltage i arbejdet omkring 
den psykiske APV. 
 
Jørgen B. Jespersen, 17.10.2017 
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