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Tandlægeskolen, bygning 1611, lokale 121B 

Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health 

 

Til stede: Steen Harrit Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger Rønde Jeppesen, Lene Søgaard 

Gravesen, Michael Andersen, Mia Schou Johansen 

Fraværende: Simon Bygdin, Per G. Johansen 

Referat 

1. Velkommen 

Steen H. Jakobsen (SHJ) bød som formand velkommen til det nye arbejdsmiljøud-

valg og informerede udvalget om, at Per G. Johansen har opsagt sin stilling på AU og 

derfor udtræder af udvalget. Da to kandidater har vist interesse for at være med i ar-

bejdsmiljøgruppen på Katrinebjergvej, er der i øjeblikket valg i gang for at finde hans 

afløser. 

Et udvalgsmedlem har spurgt, om det kan lade sig gøre at træde ud af udvalget før 

tid. Det kan det ikke; som valgt arbejdsmiljørepræsentant er man bundet for hele 

valgperioden. 

Herefter præsenterede udvalget sig. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Kommentar til punkt 4:  

Hver gang der foreligger en statistik vedr. sygefravær, vil emnet være et fast punkt på 

dagsordenen. I den udleverede statistik for 2014 er det svært at forholde sig til data 

på det her overordnede niveau, fordi man ikke kan se, hvordan tallene fordeler sig for 

enhederne på Administrationscenter Health. Interim LAMU ved en tidligere lejlighed 

bedt om, at fremtidige statistikker bliver mere overskuelige.  

 

Kommentar til punkt 7: 

Formanden opfordrede medlemmer til at overveje, hvilke temaer de kunne tænke sig 

at have på programmet til udvalgsmøderne.  

Hertil bemærkede Inger Rønde Jeppesen (IRJ), at det er vigtigt sikre sig at komme 

hele vejen rundt mht. at informere de enheder, der ikke er repræsenteret i udvalget, 

for at undgå at nogen føler sig overset. 

Formanden opfordrede funktionscheferne til at tage arbejdsmiljø med som et punkt 

på interne møder og måske invitere udvalgsmedlemmer til møderne.  

 

Herefter blev dagsordenen godkendt. 
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3. Nærværende ledelse og individuelle stresssymptomer – opfølgning af 

psykisk APV 

LAMU er af HSU og HAMU blevet bedt om lave en indrapportering over, hvor langt 

vi er med opfølgning af den psykiske APV fra 2012 med fokus på to punkter, nemlig 

nærværende ledelse og individuelle stresssymptomer. Fristen for at aflevere indrap-

porteringen er 19. maj 2015. 

Formanden foreslog, at han og Bente Pedersen (BP) laver indrapporteringen på 

grundlag af de tidligere VD-områders handleplaner vedr. psykisk APV, men at udval-

gets medlemmer selvfølgelig var velkomne til at deltage i arbejdet. 

Desuden bemærkede formanden, at det er vigtigt at afrapportere, at de tidligere VD-

områders handleplaner er sat i værk og at vi skal være opmærksomme på, om der er 

behov for fokus på noget specifikt vedr. administrationscentret. 

Forslaget blev godkendt af udvalget.  

 

Herefter blev udvalget bedt om at redegøre for, hvilke erfaringer enhederne har gjort 

sig på grundlag af den psykiske APV 2012: 

 

Økonomi: 

IRJ med supplement fra Lene Søgaard Gravesen (LSG) orienterede om, at der på 

økonomienheden har været fokus på stress, nærværende ledelse, mobning og vold. 

Hun bemærkede i øvrigt, at hun troede, at målingen i dag ville være markant ander-

ledes bl.a. fordi fokus på en nærværende ledelse i dag er større og fordi APV-testen 

faldt på et tidspunkt, hvor man led under, at implementering af et nyt system ikke 

kørte gnidningsløst og andre systemer heller ikke fungerede optimalt. 

Der har været foredrag om stresssymptomer. Der har været mere fokus fra kollega til 

kollega og afdelingen har haft flere temadage over længere tid, hvor der er blevet ar-

bejdet med positiv anerkendende tilgang ikke kun indbyrdes i afdelingen men også 

ud mod omverdenen.  Derudover skal man som medarbejder huske, at selv om der er 

udfordringer, så laves der gode ting.  

 

Studier: 

Mia Schou Johansen (MSJ) har været ansat på HE Studier i ca. 1 år og har ikke ople-

vet, at emnerne er blevet temasat og har heller ikke oplevet det som problematisk. 

Det har været enkelte medarbejdere, der har udvist begyndende stress, men det er 

blevet sporet i opløbet og der er blevet taget hånd om det bl.a. ved at flytte nogle op-

gaver. 

Men MSJ pointerede, at der sagtens kan være lavet noget, før hun kom til enheden. I 

hvert fald har der været fokus på nærværende ledelse i forhold til den fysiske place-

ring af teamleder – at det har betydning for teamet, at teamlederen sidder tæt på og 

er synlig. 

 

Bygningsservice: 
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Conor Leerhøy (CL) fortalte, at man her har arbejdet med mobning og vold og at der 

har været flere møder om emnet. Dog har det været lidt svært at få medarbejderne til 

at samtale om emnet. 

Derudover har enheden arbejdet med synlig og nærværende ledelse, fordi der var 

tvivl om, hvem der var team-/arbejdsleder. Det er Jens Kjær, der er leder i hverda-

gen, og han har til opgave at besøge alle områderne og ikke kun være på Tandlæge-

skolen. 

 

Dette gav anledning til en diskussion om, at begrebet ”nærværende ledelse” ikke er 

særligt præcist og at man som leder selv må afgøre, hvad man gør det til. Formanden 

anbefalede, at en leder sørger for at komme fysisk rundt på besøg, så man ikke forfal-

der til at sidde bekvemt på kontoret. 

IRJ mente, at det var vigtigt at forventningsafstemme, for at forhindre skuffelse hos 

medarbejderne. 

 

I forhold stress henstillede formanden til, at alle er meget opmærksomme på emnet, 

især efter en periode med forandring på forandring, for det påvirker en organisation 

meget. Han har den opfattelse, at skiftet til at være et samlet administrationscenter er 

klaret relativt nemt og uden dramatik, fordi forandringen og diskussion er sket på 

øverste trin, mens driften er fortsat som vanligt. 

Udvalget udtrykte sig enige i, at ændringen er lykkedes, uden at det har været mærk-

bart i forretningen og det har ikke fyldt. MSJ bemærkede, at det, der stresser, er eks-

terne faktorer så som fremdriftsreformen og usikkerhedsopgaver, hvor man ikke ved, 

hvordan opgaven skal løses. Ifølge LSG er det rart med en periode med ro på i stedet 

for et konstant pres, hvor bølgerne indimellem kan gå højt. 

 

Formanden påpegede vedr. den kommende effektiviseringsdagsorden, at vi skal være 

opmærksomme på, hvordan det påvirker vores organisation, når den bliver mere reel. 

Hvis der ikke er klarhed over, hvad næste skridt er, vil det skabe usikkerhed. Så det er 

et fokuspunkt. 

 

Mht. de enheder, som ikke er repræsenteret i udvalget, samler SHJ og BP op ift. De 

pågældende enheders handlingsplaner. 

 

På grundlag af Arbejdstilsynets besøg på Katrinebjergvej 89F sidste sommer og de 

påtaler, vi har fået vedrørende varmeproblemet, blev der henstillet til, at det skal lø-

ses nu. Conor Leerhøy vil sørge for, at der bliver indkøbt ventilatorer til de kontorer, 

hvor det er nødvendigt, og derudover opfordres medarbejderne til at lufte ud jævn-

ligt. 

Det blev kort diskuteret, om der skulle monteres loftventilatorer i stedet, men det 

blev afvist - først og fremmest fordi der er for lavt til loftet, men også pga. støjen fra 

en sådan. 

Medarbejderne i lokale 216, bygning 5132, har været plaget af at være nabo til toilet-

tet. Derfor er det blevet besluttet, at der skal sættes en ekstra tyk gipsplade op på kon-
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torsiden. Det blev aftalt med Conor Leerhøy, at der skal sættes en uge af til forbedrin-

gen, hvor de tre medarbejdere skal flytte ud af kontoret. (Bemærkning: Det sker i uge 

25.) 

 

4. Sygefravær 

Som nævnt under punkt 2 er det svært direkte at se i den udleverede statistik, hvor-

dan det ser ud med sygefraværet på Health, og dermed er det svært at agere ud fra. 

Men uanset hvad er et gennemsnit på 11,4 sygedage pr. ansat værd at være opmærk-

som på. Der er ingen tvivl om, at tallet er påvirket af besparelsesprocessen først på 

året i 2014, og at det bliver spændende at se, hvordan det tegner sig for 2015.  

 

I forbindelse med sygefravær påpegede IRJ vigtigheden af at drøfte registrerings-

praksis. Er den ens i alle enheder? Går en ansat hjem kl. 12.00 pga. sygdom, vil det så 

blive registreret som sygefravær eller afspadserer vedkommende? 

CL bemærkede, at der er forskellig praksis alt efter, hvilken enhed man er i – f.eks. er 

det svært for en håndværker at arbejde hjemmefra. 

Et andet eksempel kan være at en medarbejder arbejder hjemmefra, når der er syge 

børn. 

 

Det blev igen pointeret, at opdelingen i statistikken skal ske pr. enhed, ellers er det 

ikke muligt at agere på resultatet. Der var enighed om fremadrettet at afvente og se, 

hvordan statistikken er opdelt, når den kommer for 1. kvartal 2015. 

 

Overordnet set er der ikke mange langtidssygemeldte. Der er en del graviditeter, men 

ikke problemer med højt sygefravær. 

 

5. Konstituering af arbejdsmiljøudvalg 

Som nævnt under pkt. 1 er der en udskiftning af en repræsentant fra arbejdsmiljø-

gruppen på Katrinebjergvej på vej. 

Det blev vedtaget at have en forretningsorden og forslag til en sådan er vedhæftet re-

feratet. 

Der blev gjort opmærksom på, at alle medlemmer skal have gennemgået arbejdsmil-

jøuddannelsen.  

Udvalgets repræsentanter i Fakultetets Arbejdsmiljøudvalg (FAMU) bliver SHJ og 

Michael Andersen (MA). 

 

LSG forespurgte, om det vil være muligt at få et førstehjælpskursus og ligeledes få 

gennemgået brugen af hjertestarter. Udvalget vedtog, at det skal findes et internt kur-

sus og at AU HR kompetenceudvikling skal kontaktes mhp. det praktiske. 

 

6. Fremtidige møder 

Fremover vil der være 4 møder om året og de vil blive lagt i slipstrømmen af Admini-

strationens Arbejdsmiljøudvalg (AAMU). Udvalget vil blive indkaldt, så snart AAMUs 

mødedatoer for 2015 er på plads. 
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7. Emner i LAMU 

CL foreslog, at prioriteringen af, hvilke ombygninger så som nye vinduer, afskærm-

ning lydisolering m.v., ligger hos LAMU. I udgangspunktet er alle ombygninger vigti-

ge – og mange af dem skal ske som resultat af en fysisk - men da der er ikke råd til at 

foretage dem alle, så det kunne være rart, at prioriteringen lå ét sted. 

MSJ henledte opmærksomheden på, at det er vigtigt med kommunikation i forbin-

delse med ombygninger, så de berørte medarbejdere er korrekt informeret om, hvilke 

lokaler der kan bruges og hvornår.  

Forslaget blev godt modtaget og det blev vedtaget, at ombygningstemaet skal være et 

punkt på dagsordenen til næste møde, hvortil CL vil lave en oversigt over bygninger-

ne og de ombygninger, der er i gang/påtænkes. 

 

IRJ foreslog, at man skal være opmærksom på, om der kommer noget i pipelinen, der 

kan påvirke organisationen mht. stressniveau. 

Der var enighed om, at effektiviseringsdagsordenen er et tema, der skal være fokus på 

og at det er vigtigt at være konkret i beskrivelsen af, hvad det egentlig er. 

 

SHJ kom med et forslag om forbedringskultur, hvor man kan arbejde med mere fore-

byggende indsatser f. eks. ved hjælp af en forbedringstavle, hvor ideer og forslag til, 

hvad der kan gøres bedre og hvordan, kan blive synliggjort. Det behøver ikke være fy-

siske tavler, for det kan foregå på flere forskellige måder, men det vil være fint at have 

et sted at fastholde ting. Det skal fungere lidt som en klassisk ris/ros postkasse, hvor 

man får luget ud i dagligdagsproblemer og dermed kan man måske få et slutprodukt, 

der hedder bedre arbejdsmiljø. 

 

I forbindelse med emnet forbedringskultur, var der følgende forslag:  

LSG foreslog indkøb af elastikker, som et forebyggende middel til at modvirke skader 

og også et middel til lidt grin med kolleger. 

SHJ talte om stilletid og beskrev HE Studiers system med en hund, der bliver sat 

frem på ens bord som et tegn på, at man ikke vil forstyrres. MSJ kunne supplere med, 

at der fra medarbejdernes side var mange forskellige udmeldinger, hvor nogle gav ud-

tryk for, at de ikke havde det så godt med ramme, mens andre har elsket det. 

 

8. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 

 

 

 


