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Referat 
 
SBN introducerede instituttets psykiske APV og hvad opgaven går ud på. Med ud-
gangspunkt i resultaterne og de fire arbejdsmiljøtemaer valgt af HSU/HAMU gik 
mødedeltagerne i gang med at drøfte de fire temaer og hvad der kan arbejdes videre 
med for at sikre et bedre arbejdsmiljø. 
 
De fire temaer er: 
 

1. Forebyggelse af stress 
2. God ledelse i dagligdagen 
3. Anerkendelse, både kollegialt og fra ledelsen 
4. God omgangstone 

  
Der blev foreslået et yderligere tema: fokus på at hjælpe institutleder med at skabe et 
bedre arbejdsmiljø med udgangspunkt i de resultater der fremkom inden for ledel-
sesspørgsmål. 
 
1. Forebyggelse af stress: 
 
Instituttet har en høj stressprocent. Det drejer sig om ca. 3 tap og 3 vip der oplever at 
arbejdet giver stærke stresssymptomer altid eller ofte og endvidere 24% der har det af 
og til. 
 
Der var en drøftelse af, hvad der kan være årsagerne, det er ofte trivsel og usikkerhed 
der skaber stress. Det blev drøftet om det var muligt at få medarbejdere til at gå til 
nærmeste leder, som så skal handel på henvendelsen. 
 
Det skal gøres synligt at man kan kontakte en psykolog, både ifølge aftale med insti-
tuttet og anonymt. Det kan også være en mulighed at bruge sin arbejdsmiljørepræ-
sentant eller tillidsrepræsentant til at snakke med  som alternativ til nærmeste leder. 
Gør det legalt og normalt at have brug for hjælp. 
 
Der var konkret forslag til at  sætte skilt i elevator og andre meget synlige steder 
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om muligheden for at få hjælp, både psykolog og arbejdsmiljørepræsentant. 
 
Der fremkom forslag om at vi ser nærmere på de 13% på institutniveau (10% på ST 
niveau) der angiver ”stærke stress symptomer” hvordan de har svaret på spørgsmåle-
ne omkring trivsel og arbejdstid. Det kunne jo være at der i denne gruppe var en sær-
lig høj tendens til at svare at man arbejder for meget eller har dårlig trivsel, dårlig le-
delse i det hele taget. Det drejer sig om, for denne gruppe, at identificere om der er 
særlige områder hvor deres svar er ”anormale”. 
 
Der var et konkret forslag om at opstille en postkasse hvor man anonymt kan for-
tælle om årsag til stresssymptomer og manglende trivsel og eventuelle løsningsfor-
slag. 
 
God ledelse i hverdagen 
 
Ledelsen skal huske at tage noget væk når man får nyt opgaver og hjælpe med at prio-
ritere. 
 
Der bør sættes fokus på at den daglige ledelse ikke tør tage ubehagelige beslutninger 
og der er få der mener, at ledelsen løser konflikter retfærdigt. 
 
Institutledelse 
 
Med en stillingsstruktur hvor institutleder ansættes af sin leder, kan man lave hørin-
ger blandt de ansatte, som institutleder kan tage sine beslutninger ud fra.  
 
Universitetet er blevet meget topstyret, så meget er uden for institutleders hænder. 
Måske kan forholdene forbedres, hvis vi finder den rette måde at formidle på, så de 
ansatte bliver helt klar på, hvor beslutningerne træffes. 
 
Der er meget fokus på økonomien, der ikke har for gode vilkår for tiden. Det er her 
vigtigt med god kommunikation i den forbindelse for at sikre at der er åbenhed om de 
løsninger man vælger. 
 
Anerkendelse, både kollegialt og fra ledelsen 
 
Brainstorm over mulige tiltag for at anerkende hinanden: 
 

• Giv tilbagemeldinger – gør det til en vane 
• Indstillinger til priser og medlemskaber af diverse råd og udvalg, lokalt natio-

nalt, internationalt 

• Ændre vores omgang med kolleger og vise respekt og rose hinanden (svær 
kulturændring) 

• Kolleger ved ikke, hvad hinanden laver, hvilket gør det svært at rose 
• Se ud over den faglige anerkendelse og give social anerkendelse, man behøver 

ikke at være god til noget, men at føle at man er en del af fællesskabet 
 
God omgangstone 
 
Sættes under Anderkendelse, da vi ikke har de store udfordringer her, men det vil hø-
re godt ind under hvordan man anerkender ved at tale pænt og bare være der for hin-
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anden. 
 
Følgegruppen går videre herfra og finder på handleplaner inden for de  valgte områ-
der. 
 
Følgegruppen består af: 
 
Søren Bom Nielsen 
Anders Vest Christiansen 
Charlotte Rasmussen 
Kirsten Rosendal 
Lene Kjeldsteen 
 


