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AARHUS UNIVERSITET 

 
Mødedato: 25.10.2017 kl. 13:00 – 14:00 
Mødested: Bygning 1525-626. Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C 
Mødeemne: Fællesmøde mellem ST FSU og FAMU 
 
Deltagere FSU: Marianne F. Løyche, Olav W. Bertelsen, Lotte Thue Pedersen, Jens 
Bøgestrand, Erling K. Hyldig og Erik Baatrup. 
Deltagere FAMU: Jørgen B. Jespersen, Peter Hald, Morten Dam Rasmussen, Anne 
Winding, Lene Bongaarts, Dorthe Haagen Nielsen, Palle Jørgensen og Susanne Holm 
Nielsen. 
Deltager på videolink: Anders B. Pedersen, Hanne Bach, Uffe Pilegård Larsen og 
Steen H. Møller 
Afbud: Dekan Niels Chr. Nielsen, Dorthe M. Andersen, Klaus Lønne, Niels Damgaard 
Hansen, Stig Ravn, Thomas Skjødeberg Toftegaard, Søren Bom Nielsen, Jens Barfod, 
John Kapstadt, Niels Hertel, Dorete Weysmann Jensen, Marlene Venø Skjærbæk, 
Dorthe Bødker Jensen og studenterrepræsentant Frederik Gjørup.  
 
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af Dagsorden  
2. Opfølgning på den psykisk APV 
3. Eventuelt  

 
Efter aftale med næstformændene for hhv. FSU og FAMU var daglig arbejdsmiljøle-
der Jørgen B. Jespersen mødeleder, idet Dekan Niels Chr. Nielsen var blevet indkaldt 
til et vigtigt møde vedr. betydningen af og udviklingen i Danmarks medlemskab af de 
store internationale forskningsfaciliteter.  
 
Referat: 
 
1. Godkendelse af Dagsorden  
 
Dagsorden blev godkendt. 
 
2. Opfølgning på den psykisk APV (bilag)  
 
Jørgen B. Jespersen nævnte, at alle institutter og centre var blevet bedt om at afrap-
portere status på de lokale handlingsplaner for den psykiske APV. I modsætning til 
tidligere er der ikke tale om en ”tiltag for tiltag” afrapportering, men derimod enhe-
dernes besvarelse af tre spørgsmål:  

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

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

De samlede svar på de tre spørgsmål var udsendt som bilag til fællesmødet.  
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Herefter spurgte Jørgen, om der var kommentarer til status-notatet, herunder om 
der er behov for særlige fælles tiltag på ST.  
 
I den efterfølgende debat blev følgende forslag til opmærksomhedspunkter nævnt:  

• Notatet viser, at der arbejdes med problemer der er velkendt, og at mange 
løsninger også er de velkendte, eller variationer af, hvad der er forsøgt før. 
Der er behov for at tænke på indsatsen fremadrettet med en mere centrali-
seret og markant indsats.  

• Der synes at være behov for større systematisering omkring karrierevejled-
ning af Postdoc og Ph.d.  

• Ph.d.-vejledere bør have et ph.d.-vejlederkursus.                      
• Der er vigtigt at arbejdsmiljøorganisation og samarbejdsorganisation samar-

bejder om det psykiske arbejdsmiljø. 
• Det er svært at arbejde med psykisk arbejdsmiljø. Videndeling på tværs er 

godt. 
• Bilaget kan give det indtryk at indsatserne lokalt er lidt fragmenteret, men 

det er ikke tilfældet, hvis man kender det enkelte institut/center.  
• Emnet God omgangstone omtales ikke særlig meget i status-notatet. Det blev 

oplyst, at der er igangsat en AU fælles indsats på God omgangstone, og at 
alle institutter og centre er orienteret for få dage siden. 

• God ledelse i dagligdagen optræder ikke som et selvstændigt punkt i notatet, 
men flere punkter viser indirekte at der arbejdes med emnet. Det blev nævnt 
at Stress-arbejdet har fyldt en del, så nogle steder har der ikke været over-
skud til at arbejde med God ledelse i dagligdagen. 

• Ledelsesinitiativer fungerer forskelligt på forskellige institutter. Det er vigtigt 
at der også er plads til bottom-up aktiviteter 

• Det blev nævnt, at en større transparens omkring arbejdsopgaver kan ned-
bringe stress og medføre en smartere opgavefordeling. 

• Behov for mere forpligtende P APV, også på det strukturelle niveau. Fakulte-
tet kan sætte mere forpligtende rammer fx omkring ph.d. 

• Systematisering med ”onboarding”-/nye medarbejder-procedurer, facebook-
grupper mm. skal afvejes i forhold til AU’s forskellige lokaliteter og enheder.  

• Behov for flere centrale kurser, som institutterne kan bede medarbejdere og 
ledere om at deltage på. 

• Behov for arbejde mere med fælles kultur / rammer. 
• Ledelsens engagement er vigtigt. Ikke mindst er ledere på 4. niveau meget 

vigtige for god ledelse i dagligdagen. Der er behov for at arbejde mere med 
god ledelse.  

• MUS har nogle steder stor fokus på indtjening mhp. om den enkelte henter 
eksterne midler ind. Der er behov for standarder for MUS.  

• Der var anerkendelse af, at fakultetsledelsen har fokus på indtjening.  
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• Der er manglende anerkendelse af undervisning. Man bør som medarbejder 
også kunne opleve at blive anerkendt for sin store indsats på uddannelse. 

• Fakultetsledelsen blev opfordret til en evaluering af god ledelse. 
 

Samlet set er der behov for at arbejde mere med fx fælles rammer, kultur, MUS, ”on-
boarding”, god omgangstone, god daglig ledelse og fælles kurser. 
 
Jørgen nævnte afslutningsvis, at opfølgningen på den psykiske APV på ST’s institutter 
og centre, herunder hovedsynspunkterne på dagens møde, vil danne grundlag for 
ST’s statusberetning på psykisk APV på HAMU-HSU mødet den 9.11.2017. 
 
3. Eventuelt  
 
Det blev oplyst, at næste APV bliver en samlet fysisk og psykisk arbejdsmiljøundersø-
gelse. Dvs. den skal håndteres med både en anonym og en ikke-anonym del. APV-en 
skal fortsat håndteres i et samarbejde mellem arbejdsmiljøorganisationen og samar-
bejdsorganisationen.  
 
Mødet sluttede 14.05. 


