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Status på det forudgående års arbejdsmiljøsamarbejde 2017: 

Status og oversigt for hvordan der er blevet arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet: 
Fysisk arbejdsmiljø 

• Evakuerings- og beredskabsøvelser er blevet gennemført i alle enheder 
• Fortsat fokus på årlige runderinger for løbende at sikre gode fysiske arbejdsmiljøforhold 
• Fokus på registrering af arbejdsulykker, sygefravær og psykologisk rådgivning 
• Udarbejdelse af graviditetspolitik for HE (godkendt af fakultetsledelse og FSU) 

 
Psykisk arbejdsmiljø 

• Udarbejdelse af stressfoldere (godkendt af fakultetsledelse og FSU) 
• Fokus på stress som tema som opfølgning på den psykiske APV 
• Fokus på god omgangstone 

Status på evakueringsøvelser (bygning og dato) 

• Alle enheder har angivet, at der er afholdt evakueringsøvelser i 2017. 

Mål for det kommende års fokusområder, indsatsområder og specifikke arbejdsmiljøopgaver 

Prioriteringsrækkefølge: 
• Forberedelse af APV 2019 
• Tydeliggørelse af arbejdsmiljøorganisationens rolle i evakuerings- og beredskabsarbejdet 
• Fokus på at forebygge arbejdsrelateret stress 
• Fokus på at sikre god omgangstone, både kollegialt og fra ledelsen 

http://www.at.dk/


• Etablering og konstituering af ny AMO på HE, hvor dekanen er formand for FAMU, og institutledere er 
formænd for LAMU 

• Fokus på fællesmøder mellem FAMU og FSU og ligeledes LAMU og LSU 

Påkrævede aktiviteter for at opnå mål (tiltag og initiativer) 

• Udarbejdelse af fakultetsspecifikke spørgsmål i samarbejde med FSU i efteråret 2018 
• Lokal planlægning og gennemførsel af evakuerings- og beredskabsøvelser 
• Deltagelse i informationsmøder om beredskab på AU 
• Anvendelse af stressfoldere på alle niveauer fx i forbindelse med MUS 
• Deltagelse i AU’s workshops om god omgangstone 
• Afholdelse af valg til arbejdsmiljørepræsentanter 
• Tydeliggørelse af FAMU’s årshjul for derved at understøtte møder på LAMU niveau, herunder også 

fællesmøder med LSU 

Samarbejde vedr. ovenstående mål (organisering/samarbejde/hvem skal involveres/mødefrekvens) 

Mødefrekvens 
• Afholde 4 årlige FAMU-møder, herunder 2 fællesmøder med FSU 

Samarbejde 
• Fokus på rollefordelingen mellem institutleder (LAMU formand) og daglig arbejdsmiljøleder 
• Samarbejde mellem arbejdsmiljøkontaktperson og sekretær for FSU 
• Samarbejdspartnere: FSU og LSU samt HR-partnere på HE 
• ST FAMU 

Plan for kompetenceudvikling (behov for uddannelse/kurser/anden kompetenceudvikling) 

• Nye medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal deltage i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse 
• Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere skal i det første år, hvor de er valgt, have tilbud om to 

dages (15 timers) supplerende arbejdsmiljøuddannelse. I de følgende år skal de have tilbud om halvanden 
dags (11 timer) supplerende arbejdsmiljøuddannelse 

• Opfordre LAMU til at udarbejde kompetenceudviklingsplan for 2018 der understøtter de lokale 
arbejdsmiljømål for 2018 

• Info om ATEX APV 

Økonomi og andre ressourcebehov til at opfylde strategiens mål  

Health har adgang til følgende ressourcer på arbejdsmiljøområdet: 
• Kemikaliekonsulent Lina Waldstrøm Asmussen, Health 
• Sikkerhedsrådgiver, Cathrin Guldager Sørensen 
• AU’s arbejdsmiljøhjemmeside: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/   
• Information om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/organisation/om/    
• Stress-folder 
• Graviditetspolitik og APV-checkliste 
• Information om APV 2018/2019: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/  
• AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø, arbejdsmiljøkontaktperson for HE og sekretær for FAMU,  

Pernille Leth, pernille.leth@au.dk  
Dato: 
 
Arbejdsgiverrepræsentant 
(Formand) 

Dato: 
 
Medarbejderrepræsentant 
(Næstformand) 
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