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Udvalget, har i samarbejde med Anders K. Moestrup og konsulent Per Bruus (RM-
Group), arbejdet med udvikling af AU´s beredskabshjemmeside, så AU’s forventnin-
ger til fakultets beredskab klart fremgår. AU forventer:  

• at den enkelte enhed skal være parat til at kunne indgå i løsningsorienteret di-
alog med politiet, når de ankommer ved en amok handling.  

• at medarbejdere og studerende skal informeres om, hvordan man kan handle 
ved mistanke om mistrivsel, som vil kunne føre til selvdestruktive eller udad-
rettede voldelige handlinger. 

• at medarbejdere og studerende skal kende AU´s instruks ved amok-handlin-
ger.  

 
For at imødegå dette er udvalget, kommet frem til følgende anbefalinger:  

• At der i forbindelse med annoncering af de årlige beredskabsøvelser, til med-
arbejder og studerede, også informeres om:  

o AU´s instruks ved amok handlinger.  
o Hvor man kan henvende sig ved mistanke om mistrivsel, som vil 

kunne føre til selvdestruktive eller udadrettede voldelige handlinger. 
• At AU´s nye instruks ved amok handlinger, placeres fysisk i de ophængte eva-

kueringsbokse sammen med information om evakueringsvestene. 
• At Health Administrativt Center, undersøgte hvordan, man ved en amok-

handling, kan være parat til at give politiet adgang til Health bygningerne.    
• At de lokale arbejdsmiljø udvalg, inden for deres ansvarsområde, sikrer: 

o At der udarbejdes beskrivelser for aktiviteter i bygningerne  
o udarbejdelse af beskrivelser for hvordan man kommunikere med dem, 

der opholder sig i bygningen (f.eks. tale varslingssystem, e-mail lister)  
o at der rekvireres tegninger over bygningen/-erne, fra Health Admini-

strativt Center 
o at det samlede materiale er tilgængeligt for enhedernes ledere (eks. på 

LAMU hjemmesiden, eller andet sted hvor det nemt kan tilgås).   
o at bygningskompleksernes indretning bliver gennemgået og vurderet i 

forhold til handlingerne: løbe, gemme, eller forskansning. 

Modtager: FAMU HE  
 
Emne: Amok-udvalgets anbefaling til fakultet vedr. AMOK-handlinger. 
 
Udarbejdet af amok-udvalget: Jeanette Madsen, Michael Andersen, David Chri-
stian Evar Kraft (formand), Anders Kragh Moestrup, Martin Keis Kristensen, Per Høj-
gaard Christensen.  
 


