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Handlingsplan for opfølgning på Psykisk APV 2012 ved  

Science and Technology, Aarhus Universitet 

Udkast af 24. maj 2013   

 Baggrund:  

Aarhus Universitet gennemførte i 2012 en samlet analyse af det psykiske arbejdsmiljø for alle universitetets 
ansatte, herunder ansatte ved Science and Technology. Resultaterne af undersøgelsen er publiceret i en 
række rapporter: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/psykapv2012/ . De 
enkelte enheder har endvidere haft mulighed for at bestille supplerende analyser hos Center for 
Undervisning og Læring (CUL), BSS, AU, der har gennemført undersøgelsen.  

Undersøgelsens resultater er blevet diskuteret på universitets-, hovedområde, - og institutniveau samt på 
lavere niveau i sektioner og forskergrupper med henblik på udarbejdelse af handlingsplaner. I ST har de 
enkelte institutters handlingsplaner dannet grundlag for ST’s handlingsplan, der er diskuteret og tiltrådt af 
FSU, FAMU og ledelse af institutter og ST.  

De konkrete punkter i ST’s handlingsplan fremgår af vedhæftede Excel ark (bilag 1) og kan sammenfattes i 
nedenstående hovedpunkter (med fokus på O og L efter IGLO modellen). Handlingsplanen skal betragtes 
som én sammenhængende plan hvor den enkelte handling i mange tilfælde vil påvirke arbejdsmiljøet under 
flere hovedpunkter.  

Hovedpunkter i ST’s handlingsplan: 

Trivsel: Indsatsen er begrundet i, at ST gerne vil fastholde den høje trivsel blandt de ansatte. APV'en viser, 
at trivslen er høj for både VIP og TAP – og høj i forhold til de andre hovedområder ved AU. En afgørende 
årsag hertil er, at medarbejderne er særdeles interesserede og engagerede i deres arbejde, føler sig dygtige 
og har stor indflydelse på eget arbejde. ST råder dermed over en vigtig ressource, og også en stor 
”trivselsressource” i form af medarbejdernes overordentlige store interesse for og høje engagement i 
arbejdsopgaverne. En anden vigtig ressource er, at de fleste ansatte oplever at have imødekommende 
kolleger, være del af et socialt fællesskab, samt være del af et fagligt fællesskab, hvor der er gode 
samarbejdsrelationer, villighed til at lytte, og åbenhed overfor kritik og nye ideer. ST ligger højt på disse 
parametre – også sammenlignet med de øvrige hovedområder.  

De konkrete handlinger på ST niveau omfatter:  

� En styrkelse af kompetencerne hos ledere under det tredje ledelsesniveau – disse ledere spiller 
allerede en meget væsentlig og positiv rolle i organisationen. Gennem obligatorisk lederuddannelse 
vil ST fastholde og udvikle deres rolle således at de i endnu højere grad understøtter trivslen blandt 
medarbejderne.  

� En analyse af hvad der holder interesse og engagement højt blandt medarbejderne, og hvad der 
eventuelt truer dette.  

� At kendskabet til de fælles værdier og de gode historier skal øges.  
� At ST vil arbejde for etablering af et karrierecenter ved AU.  
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Stress: Indsatsen er begrundet i, at fravær af for stor arbejdsbelastning i form af belastning af privatliv og 
stærke stresssymptomer er den anden-vigtigste faktor for trivsel for de ansatte ved ST. Der er således en 
klar sammenhæng mellem trivsel og stress. Arbejdsrelateret stress ved ST er et voksende problem og 
betragtet under ét føler 28 procent af medarbejderne ved ST sig udkørte ofte eller næsten altid, 30 procent 
føler at arbejdet ofte eller næsten altid går ud over privatlivet, 20 procent oplever utilfredshed med 
resultatet af arbejdet grundet travlhed, og 13 procent har ofte eller altid stærke stress-symptomer, så som 
mavesmerter, nedtrykthed, rastløshed, og vanskeligheder ved at slappe af. Den generelle tendens i ST er, at 
jo mere berørt af reorganiseringen medarbejderen er, jo mere tilbøjelig er medarbejderen til også at 
rapportere stærke stress-symptomer.  

De konkrete handlinger på ST niveau omfatter: 

� En god planlægning af forskning, uddannelse, videnudveksling og talentudvikling på alle niveauer, 
herunder udarbejdelse af årshjul. 

� Afhjælpning af medarbejdernes berørthed af forandringsprocesserne (Se bl.a. også 
fokusområderne "fremtidsudsigter" og ”administration og IT”).  

� Bedre muligheder for at prioritere opgaverne, at lære egne stresssignaler at kende, og at øge 
kendskabet til stress gennem deltagelse i stress-håndteringskurser. 

� En styrkelse af den subjektive kompetencefølelse gennem sikring af, at medarbejderne har de 
nødvendige kompetencer til at gøre arbejdet godt, at medarbejderne har indflydelse på 
tilrettelæggelse af det daglige arbejde, og at medarbejderne ved hvad der forventes af dem i 
arbejdet.  

� En styrkelse af medarbejdernes oplevelse af det sociale fællesskab, herunder udarbejdelse af 
retningslinjer for introduktion af nye medarbejdere og etablering af mentorordning for nyansatte.  

� En beskrivelse af en rejse fra stress til trivsel.  
� Udvikling af HRs kompetencer og værktøjer med henblik på bedre hjælp til stress-truede. 
� Italesættelse af de vilkår som ansatte ved ST lever under.  

Ledelse og kommunikation: Indsatsen er begrundet i, at der er lave procenter på medarbejderes mulighed 
for at involvere sig i beslutningsprocesserne og på ledelsens begrundelser for de trufne beslutninger. Det 
gælder især for dekanatet – men der er også generelt lave procenter for institutterne. 

De konkrete handlinger på ST niveau omfatter:  

� At ST udvikler en ledelseskultur med en synlig ledelse der er bevidst om at informere og involvere 
medarbejderne samt er lydhør og begrunder de trufne beslutninger. 

� At dekanen en gang årligt redegør for ST’s ”tilstand” ved medarbejdermøder på alle institutter, og 
herudover besøger institutterne i forbindelse med beslutninger af væsentlig betydning for 
ST/institutter. 

� At institutlederen tilsvarende og i samarbejde med LSU planlægger hvorledes instituttets 
medarbejdere bedst informeres og involveres.        

� At der foretages en forventningsafstemning om hvad god kommunikation indebærer både mellem 
ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere.  

� Udarbejdelse af gode råd for etablering af professionel møde- og e-mailkultur.   
� At der udarbejdes dansk/ engelsk kommunikationspolitik. 
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Tilfredshed med fremtidsudsigterne i arbejdet: Indsatsen er begrundet i, at der er lav tilfredshed med 
fremtidsudsigterne i arbejdet - og færre tilfredse i ST end hos HE, BSS og ADM. Dette gælder i særlig grad 
for institutter med mange eller alle medarbejdere fra tidligere DJF og DMU. Den lave tilfredshed kan hænge 
sammen med ansættelsesvilkår, reorganisering, flytteplaner etc. Mange af disse forhold er der arbejdet 
med i "Arbejdsgruppen vedrørende sammenlignelige vilkår for forskere på ST". Drøftelse af ledelsens 
beslutningsoplæg, samt efterfølgende implementering af tiltag forventes at ville øge tilfredsheden med 
fremtidsudsigterne og styrke det psykiske arbejdsmiljø. 

De konkrete handlinger på ST niveau omfatter:  

� Afklaring af flytteplaner for Roskilde, Årslev, Flakkebjerg, Foulum og Silkeborg.   
� Implementering af ledelsens beslutning om ”sammenlignelige vilkår for forskere på ST” der 

omfatter 1) at alle VIP skal søge om dækning af faste omkostninger ved eksterne ansøgninger, 2) at 
seniorforskere, lektorer og professorer skal sikres sammenhængende tid til selvvalgte 
forskningsopgaver, 3) at Instituttet skal sikre videnskabelige medarbejdere tilstrækkelig tid til at 
udføre selvvalgte og pålagte forskningsopgaver, 4) at instituttet skal sikre passende ratio mellem 
fast ansatte og temporært ansatte videnskabelige medarbejdere og 5) at der skal skabes tydelige 
karriereveje for alle videnskabelige ansatte.  

� At der sikres klare og trygge rammer samt udviklingsmuligheder for alle TAP bl.a. gennem øget 
fokus på MUS og medarbejdersamtaler.  

� At der skabes tro på fremtiden gennem etablering af positiv kultur og fælles værdier.  

Anerkendelse af hinandens arbejde: Indsatsen er begrundet i, at der er forholdsvis mange institutter med 
en lav score på anerkendelse af hinandens indsats; dette gælder i særlig grad mellem kolleger for både VIP 
og TAP. Den daglige ledelse scorer højere og der er en tendens til, at en anerkendende ledelse medfører 
større anerkendelse medarbejdere imellem. På den baggrund er det ST's mål at indføre en stærk 
anerkendende kultur der kan trives sammen med kritik og konkurrence, der er uomgængelige arbejdsvilkår 
ved ST og universitetet i det hele taget. 

De konkrete handlinger på ST niveau omfatter:  

� Udvikling af en anerkendende kultur, bl.a. gennem en styrkelse af MUS konceptet ved en større 
prioritering af ledelsens vurdering og anerkendelse af den enkelte medarbejders indsats som 
grundlag for udvikling af medarbejderens kompetencer.  

� AT ST på det personalepolitiske område vil arbejde for bedre muligheder for at anerkende de 
ansattes indsats f.eks. ved jubilæer og tildeling af grader samt gennem støtte, anerkendelse og 
bidrag til personaleforeninger. 

� Udarbejdelse af katalog med eksempler på god anerkendende kultur. 

Diskrimination og chikane: Indsatsen er begrundet i, at diskrimination og chikane er helt uacceptabelt. ST 
er stort set forskånet for mobning, diskrimination, chikane, vold og trusler om vold, og ligger langt under 
landsgennemsnittet, hvad angår mobning. Men et tilfælde er et for mange og ST har nultolerance over for 
mobning, diskrimination, chikane, vold og trusler om vold.  

De konkrete handlinger på ST niveau omfatter: 
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� Øjeblikkelig opfølgning, evt. med ekstern bistand, hvor der konstateres mobning, chikane, vold og 
trusler.  

� Etablering af en ledelsesindsats med henblik på at sætte fokus på at mobning, diskrimination og 
chikane er helt uacceptabel. 

� At der som supplement til personalepolitikken for AU udarbejdes konkrete retningslinjer for 
hvorledes tilfælde af mobning, diskrimination og chikane skal håndteres på ST.    

Administration og IT-systemer: Den administrative støtte til medarbejderne ved ST opleves som forringet 
under den faglige udviklingsproces. Dette gælder f.eks. VIP’s vurdering af administrativ støtte til forskning 
og undervisning. Blandt de administrative medarbejdere er der flere der mener, at reorganiseringen på 
treårigt sigt vil forringe kvaliteten af det administrative arbejde end der er medarbejdere der mener at 
kvaliteten vil blive forbedret. En betydelig del af medarbejderne ved ST oplever, at de nye IT-systemer 
besværliggør arbejdet; tiltroen til IT-systemernes forventede virkning på treårigt sigt er dog større. 

De konkrete handlinger omfatter at ST vil medvirke til at sikre: 

� at den administrative støtte til institutternes VIP medarbejdere forbedres.  
� at sammenhængen mellem administration og institutter forbedres bl.a. gennem en øget fysisk 

tilstedeværelse på institutterne.  
� at partnermodellen udvikles og udbredes til alle administrative områder.  
� at introduktion af nye administrative systemer og processer prioriteres og planlægges grundigt med 

stort fokus på institutternes behov (porteføljestyring). 
� at it-systemer og processer gennemtestes grundigt før udrulning på hele AU. 

Ph.d.-området: Forholdene vedrørende de ph.d.-studerende er som for alle andre medarbejdere blevet 
drøftet i institutterne. Herudover har der i ST været en drøftelse i ph.d.-udvalget, i ph.d.-
programformandskredsen, og i ph.d.-foreningens bestyrelse.  Endvidere har der været en drøftelse i 
talentbåndet ved AU. De ph.d.-studerende udgør en særlig gruppe ved ST idet cirka en tredjedel af de 
ph.d.-studerende formelt ikke er ansat ved ST, hvorfor de ikke indgår i undersøgelsen (det har dog vist sig, 
at nogle Del A-studerende på 4+4-ordningen alligevel har fået og besvaret spørgeskemaet).  Resultaterne 
viser, at de ph.d.-studerende generelt trives ved ST. Der er dog store forskelle institutterne imellem f.eks. 
mht. hvor godt de ph.d.- studerende nøjagtigt ved hvad der forventes i arbejdet.  

De konkrete handlinger omfatter:  

� AT CUL gennemfører en ny spørgeskemaundersøgelse blandt alle ph.d.-studerende ved AU.  
� At kompetencerne hos ph.d.-vejlederne styrkes gennem deltagelse i ph.d.-vejlederkurser.  
� Sikring af gennemførelse af MUS/GRUS for alle ph.d.-studerende samt større fokus på 

karrierevejledning.   
� Etablering af klare aftaler om hvilke ressourcer den enkelte ph.d.-studerende har til rådighed for 

gennemførelse af ph.d.-studiet, samt klare aftaler for hvilke ydelser den ph.d.-studerende leverer 
til instituttet.  

Bilag 1. – handlingsplan efter IGLO model  
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