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REFERAT

Søren Bom Nielsen bød velkommen til det første møde i følgegruppen vedrørende 

Psykisk APV. Mødets formål er bl.a. forberedelse af Fællesmødet, der afholdes tors-

dag den 14. marts 2013. APV rapporten behandles desuden på et møde i Institutfo-

rum fredag den 15. marts 2013. Forløbet skal føre frem til, at der primo maj foreligger 

en handlingsplan til offentliggørelse.  

 

På Fællesmødet vil han fremhæve de væsentligste af rapportens resultater samt ind-

byde til en drøftelse af disse. Desuden vil han foreslå nedsættelse af et antal grupper, 

som skal søge at tolke de problemstillinger, der er blevet synlige. Han pointerede 

samtidig, at det er meget vigtigt, at anonymiteten bevares således, at et konkret pro-

blem kun behandles, såfremt en ansat selv tilkendegiver et ønske om en nærmere 

drøftelse. 

 

Der var enighed om nedsættelse af 6 grupper med Charlotte Rasmussen, Kirsten Ro-

sendal, David L. Egholm, Grethe Storgaard, Christian F. Brædstrup og Mads Faur-

schou Knudsen som tovholdere. Der var enighed om, at alle ansatte skal være repræ-

senteret i mindst 1 gruppe. Der skal være tale om blandede grupper, og sammensæt-

ningen af disse vil blive meddelt på Fællesmødet. Følgende emner kan drøftes i grup-

perne: stress, herunder dennes eventuelle indvirkning på privatlivet, målsætning for 

ændringer, faglige fremtidsudsigter, hvordan samarbejder vi, anerkendelse, forvent-

ninger. Grupperne kan selvfølgelig selv vælge andre emner.  

 

Det forventes, at grupperne afholder 2 møder af ca. 2 timers varighed, og at der for-

ligger et resultat før Påske.  

 

 

 


