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Møde den: 26.05.2016 
1513-314 
Fælles LSU/LAMU 
 
Til stede  
LSU: Birgit Schiøtt (BS), Lisbeth Andersen (LA), Jens W. Clausen (JWC), Jeanette 
Dandanell (JDA), Tommy Kessler (TK), Jeppe Olsen (JOl) , Charlotte Illum Nielsen 
(CIN) 
Fraværende: Jacob Overgaard (JOv,) 
 
Til stede 
LAMU: Annette L. Petersen (ALP), Henrik Helligsø Jensen (HHJ), Marianne Glasius 
(MG), Morten Bjerring (MBj), Joan K. Christensen (JKC), Peter Hald via Skype (PH)  
Afbud:  
 
 

Referat 

1. Fællesmøde med Arbejdsmiljøudvalg (LAMU) 
 
Sygefravær (udsendt er statistik for 2015 samt første kvartal af 2016). 

Beslutning/Sammenfatning 

 

Der var ingen kommentarer til tallene fra LSU/LAMU.  
 
Det blev fremhævet af sikkerhedsleder, at vi generelt ligger la-
vere end det omgivende samfund. Det ser fornuftigt ud. 
 
MBj fremhævede, at det var interessant at sammenligne talle-
ne med, hvor mange, der i den psykiske apv har angivet symp-
tomer på stress. 

 
 
2. Apv (resultater og proces) 

a) Bordet rundt – kommentarer til resultaterne 
Beslut-
ning/Sammenfatning 

Nultolerance 

 

 

 

 

Ledelsen ser med stor alvorlighed på at der er nogle der har 
oplevet chikane, vold mm – vi har 0-telerance.  Dette havde 
fuld opbakning i LAMU/LSU. 
 
Ledelsen savner viden om, om dette sker mellem medarbej-
derne eller i relation til undervisning – eller begge dele. 
 
LSU/LAMU appellerer til, at man kommer med det, når 
man udsættes for noget der overskrider ens grænser – til 
sikkerhedsleder/LAMU-medlem/IL – der er intet der er pin-
ligt eller flovt – vi kan kun hjælpe konkret hvis vi ved det 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/
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De tre læsninger – til-
gang til at læse tallene 
 

 

 

 
Største ændringer si-
den sidste psykiske 
apv 
 

 

 

 

 

 

psykisk-apv-20152016/opfoelgning/laesning/ 

• Det dårlige – chikane og mobning + relativt højt på 
stress-symptomer (VIP-gruppen) 

• Glædes over det gode – fremgang overall – især aner-
kendelse blandt kolleger 

 

Overordnet om tallene: Der er en statistisk usikker hed på op til 
4%. 

positiv:  
- kollegial anerkendelse op fra 54% til 65% (variation ml. 

grupper 45% (VIP) til 83% (PhD)) 
- daglig ledelse, der er synlig i dagligdagen (er det posi-

tivt?) – op fra 67 % til 72% - variation 59% (TAP) til 90% 
(VIP) 

Negativ:  
- fremtidsudsigterne (VIP slår ud – 71% til 65%, hvilket 

dog er højere end ST og AU) 
- blandt kolleger er man ikke så gode til at arbejde 

sammen om opgaver (fra 86 til 80% - variation mellem 
76% (postdoc) og 83%) 

Chikane mm 
- grov tiltale – op fra 0 % til 7% 
- mobning – op fra 0 % til 5% 
- sexchikane – fra 1% til 2% 
- vold og trusler om vold – fra 1+1 til 2+4 

 
b)  Særkørsler – har vi brug for nogle og i givet fald hvilke? 
Beslutning/Sammenfatning 

Relationen kemi-iNANO 

Det er svært at se, om der er forskel mellem iNANO og kemi. 
Dette kan måske give os en bedre indsigt på geografi og fag-
grupper, hvis vi laver en samkørsel med de udtræk, der har 
med relationen kemi-iNANO at gøre. 

LSU/LAMU bakkede op om dette. 

 
 

c) Hvordan skal AUs overordnede temaer indgå i vores arbejde?  
Beslutning/Sammenfatning 

Alle 4 AU temaer med i 
kemis arbejde 

LAMU/LSU bakkede op om at medtage de 4 AU temaer i det 
fremadrettede arbejde. 

• Forebyggelse af stress 
• God ledelse i dagligdagen 
• Anerkendelse, både kollegialt og fra ledelsen 
• God omgangstone  
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d) Hvordan skal dialogmøde afholdes på kemi 
 
Beslutning/Sammenfatning 

Hvad er et dialogmøde? 

 

 

2 dialogmøder 

 
Dialogmødet er stedet, hvor instituttets ansatte inddrages i ar-
bejdet med den psykiske apv. Konkret kan det være ved at del-
tage i udvælgelsen af de temaer, som instituttet vil arbejde 
med i forbindelse med den psykiske apv. 

 

Det blev besluttet at indkalde til 2 møder i forbindelse med in-
formationsmøde 17. juni. Møderne vil være delt op mellem 
henholdsvis VIP/TAP og Ph.D./Postdocs (på engelsk).  

  
e) Videre proces; hvem gør hvad (handleplaner påbegyndes og udarbejdes efter dia-
logmødet/erne)? 
Beslutning/Sammenfatning 

Følgegruppe og tovholdere 

 

Det blev besluttet at Peter Hald og Jens W. Clausen er tovhol-
dere på den fremadrettede proces.  

LAMU er følgegruppe, og der afrapporteres til LSU. 

 
 
3. Eventuelt 
Beslutning/Sammenfatning 
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