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Psykisk APV 2012 

Institut for Fysik og  

Astronomi  
 

Handleplan udarbejdet af: 
Ruth Laursen, (medlem af A-siden af LSU for IFA) 
Finn Folkmann (medlem af B-siden af LSU for IFA)  
Poul Erik Eriksen (medlem af B-siden af LSU og formand for LAMU for IFA, daglig sikkerhedsleder) 
Lars Henrik Andersen, institutleder (formand for A-siden af LSU og medlem af LAMU for IFA)  
Margrethe Poulsen, HR partner 
 

 

Projektfaser 
 

1. Grundig gennemgang af  ”Rapport 02: Psykisk ArbejdsPladsVurdering 2012. Faculty of 
Science and Technology, resultater og nøgletal” danner udgangspunkt for udarbej-
delsen af handleplan for forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.  

 Deltagere:  Finn Folkmann, Ruth Laursen, Poul Erik Eriksen, Lars Henrik Andersen og HR 
partner Margrethe Poulsen. Adjunkt Jesper Olsen og postdoc Lif Lund Jacobsen har 
løbende givet input til processen. 

 
3. Udarbejdelse af udkast til APV-handleplanen er sket over 5 møder i april 2013. 

4. Institutlederens godkendelse af APV-handleplan: 29. april 2013. 

5. Udmøntning af APV-handlingsplanen. Tidsplan:  efterår 2013. 
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Indledning 
I efteråret 2012 gennemførte Aarhus Universitet en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø ved 
alle hovedområder herunder ved Science & Technology (ST). Resultatet blev formidlet til hovedom-
råderne i form af 8 rapporter. På basis af rapporterne skal de enkelte enheder udarbejde relevante 
handleplaner for forbedring af det psykiske arbejdsmiljø ved enhederne, eventuelt ved hjælp af ud-
dybende dataudtræk fra den bagvedliggende spørgeskemaundersøgelse. I det følgende beskrives 
Institut for Fysik og Astronomis handleplan for forbedring af det psykiske arbejdsmiljø ved enheden. 

Datagrundlag 
Til basis for undersøgelsen anvender Instituttet datagrundlaget i Rapport nr. 02: Psykisk ArbejdsPlads-
Vurdering 2012, Faculty of Science and Technology. Herudover har vi fået supplerende specificerede  
dataudtræk for flere grupper. 

Alle data i handleplanen stammer således, medmindre andet er nævnt, fra Rapport 02: ”Psykisk Ar-
bejdsPladsVurdering 2012, Faculty of Science and Technology: resultater og nøgletal”.  

 

 

Generelt 
Den psykiske APV for Institut for Fysik og Astronomi (der i undersøgelsen også omfatter ISA og CSS) er  
overordnet set særdeles flot, og vi har i  vurderingen  valgt at betragte Fakultetets tal som middelvær-
di. 
 
 
Tabel. 1: Svarprocent på spørgeskema ved Institut for Fysik og Astronomi  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

FYSIK Antal inviterede Antal svar Svarprocent 

VIP fast (lektor, prof.) 49 37 76 

VIP tidsb.ansat (postdoc, mm) 43 36 84 

VIP videnskabelig assistent 11 9 82 

VIP ph.d.-stipendiat 48 45 94 

TAP  64 49 77 

Sum 215 176 81,9 

Fakultet 2481 2072 83,5 

http://www.arbejdsmiljo.au.dk/apv/publikationer/psykrapporter/psyknat%20
http://www.arbejdsmiljo.au.dk/apv/publikationer/psykrapporter/psyknat%20
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TRIVSEL 

Postdoc:  

Tabel 2:  

 

 

 

Tallene viser andelen (i procent) , der svarer at de i ”meget høj grad” eller  ”i høj grad” er tilfredse  med  fremtidsud-
sigterne i arbejdet. Nederst andelen for VIP og andelen for TAP. 

Observation: 

Her scorer specielt adjunkt/postdoc gruppen lavt, selv om procenten for dem også ligger over det sam-
lede ST. 

Vurdering:   

Alle tiltag fra APV-handleplan fra 2009 er gennemført. MUS samtaler er gennemført for alle yngre post-
docs. Karrieresamtaler har været gennemført for postdocs som har været ansat mere end 4 år. 

Aktion:   

 Løbende karrieresamtaler bør altid være et tilbud 

 Der skal være klare udmeldinger 

 Vi undersøger mulighederne for karrierecenter ved AU 

 

RELATION TIL ARBEJDET 

Tabel  3:  

 

 

 

 

Tallene viser andelen (i procent) , der svarer at de i ”meget høj grad” eller  ”i høj grad” er klar over hvad der forven-
tes i arbejdet. Nederst andelen for VIP og andelen for TAP. 

Observation: 

Den laveste score er på ph.d. 

Vurdering:   

Er vejlederrollen klar nok? Vi har i 2012 tilbudt fagligt ph.d.-seminar efterfulgt af middag med socialt 
samvær, hvilket fortsætter i 2013. 

Aktion:   

 Ph.d.-skolen arbejder med problemstillinger, som kan have betydning for dette spørgsmål: f.eks. 
forventninger til ph.d. 

 Vi opfordrer vejleder til at holde en samtale om forventningsafstemning med ph.d.en og herun-
der lave en skriftlig aftale ”kontrakt” med både speciale og ph.d.-stipendiater. 

 HELE ST FYSIK 

Jeg er tilfreds med fremtidsud-
sigterne i mit arbejde 

56 

57/56 

71 

69/74 

 HELE ST FYSIK 

 

Ved du nøjagtig hvad der for-
ventes af dig i dit arbejde? 

75 

72/79 

72 

69/81 
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 RELATION TIL KOLLEGER 

Tabel 4:  

 

 

 

Tallene viser andelen (i procent) , der svarer at de i ”meget høj grad” eller  ”i høj grad” er tilfredse  med  frihed til at 
fremføre kritiske synspunkter. 

Observation: 

Her er tallene lavest for professorer og TAP. Vi ligger lige over ST som helhed. 

Vurdering:   

Spørgsmålet har været grundigt drøftet, også på institutlederens fælles informationsmøde, hvor der 
blev opfordret til åbenhed.  

Aktion:   

 Opfordre til åbenhed på instituttet i alle arbejdsgrupper 

 Udvise tillid til hinanden og hinandens synspunkter 

 Gøre os klart at vi alle har et medansvar (vi skal selv ud af busken, når vi føler vi har noget på 
hjerte) 

 Man skal sørge for ikke at ligge under for gruppepres 

 
 

Tabel  5:  

 

 

 

 

Tallene viser andelen (i procent) , der svarer at de i ”meget høj grad” eller  ”i høj grad”  føler at de anerkendes for et 
stykke arbejde. 

Observation: 

Alle grupper undtagen ph.d. ligger lavt, selv om vi har en af de højeste vurdering ved ST 

Vurdering:    

Det er måske et spørgsmål om kultur/vane? I besvarelserne kan der ligge forskellige ting til grund: nog-
le mener lønnen er det vigtigste parameter for anerkendelse, nogle mener ros, nogle mener måske 
anerkendelse fra kolleger?  

Aktion:   

 TAP-lederne skal blive bedre til at rose, når der er grund til det 

 Også kolleger opfordres til at rose hinanden for et stykke arbejde 

  Vi vil tage spørgsmålet op i efterårets MUS-samtaler  

 HELE ST FYSIK 

På min arbejdsplads er der 
frihed til at fremføre kritiske 
synspunkter 

77 

76/77 

78 

78/78 

 HELE ST FYSIK 

På min arbejdsplads bliver 
man anerkendt for et godt 
stykke arbejde 

58 

61/53 

70 

71/67 
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Tabel 6:  

 

 

 

Tallene viser andelen (i procent) , der svarer at de i ”meget høj grad” eller  ”i høj grad” føler sig som en del af et 
større socialt fælleskab. 

Observation: 

Her er det specielt adjunkt/postdocs og professorer som scorer lavest. 

Vurdering:   

Kan årsagen være ensomhed? Instituttet holder VIP-staff frokost 3-4 gange årligt og holder jævnlige 
informationsmøder for alle. 

Aktion:   

 Opfordre alle medarbejdere til at melde sig ind i Personaleforeningen 

 Vi ønsker at bibringe alle medarbejdere en forståelse for at ”vi skal tage os af hinanden” - vi skal 
lukke andre ind i fællesskabet. 

 Vi ønsker forbedret kultur omkring kaffe– og frokostpauser (et fornyet miljø i kantinen kunne må-
ske hjælpe). 

 

 

OPLEVET LEDELSE I HVERDAGEN 
Tabel 7:  

 

 

 
Tallene viser andelen (i procent) , der svarer at de i ”meget høj grad” eller  ”i høj grad”  føler at ledelsen anerkender 
medarbejdernes arbejde. 

Observation: 

Kun TAP har en lavere score i dette spørgsmål, selv om vi ligger over ST. 

Vurdering:    

Som i spørgsmålet under Relation til Kolleger: Kan det være et spørgsmål om vane/kultur?  

Aktion:   

 ROS bør være en del af kulturen fra ledelse til medarbejdere 

 Vi skal huske at fejre succeser  

  Vi vil tage spørgsmålet op i efterårets MUS-samtaler  

 HELE ST FYSIK 

På min arbejdsplads føler jeg 
mig som en del af et større so-
cialt fælleskab 

70 

69/72 

74 

71/81 

 HELE ST FYSIK 

Den daglige ledelse anerken-
der medarbejdernes arbejde 

75 

77/73 

81 

79/85 

 HELE ST FYSIK 

På min arbejdsplads føler jeg 
mig som en del af et større so-
cialt fælleskab 

70 

69/72 

74 

71/81 
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Tabel  8:  

 

 

 

Tallene viser andelen (i procent) , der svarer at de i ”meget høj grad” eller  ”i høj grad” mener de kan  få hjælp til 
faglige problemstillinger 

Observation: 

Her ligger vi over ST, men TAP scorer lavest. 

Vurdering:   

Vi har stillet spørgsmålet i TAP-kredsen under behandlingen af dette spørgsmål, og det er tydeligt at 
TAPer ikke mener at man skal kunne få hjælp til faglige problemstillinger. Fagligheden ligger (svares 
der) hos den enkelte medarbejder, og den daglige ledelse skal kun kunne vejlede om hvor man evt. 
skal kunne hente hjælp. 

Aktion:   

 Ingen 

 

 

Tabel  9:  

 

 

 
 

Tallene viser andelen (i procent) , der svarer at de i ”meget høj grad” eller  ”i høj grad”  føler at de kan henvende 
sig til den daglige ledelse. 

Observation: 

Kun TAP har en lavere score i dette spørgsmål, selv om vi ligger over ST. 

Vurdering:    

Vi mener egentlig ikke at det er et generelt problem  internt på Instituttet, for flere TAP er efterfølgende 
blevet stillet spørgsmålet, og har forskellig opfattelse af hvad den daglige ledelse er: AU ledelse—
Institutledelse—daglig leder??? 

Aktion:   

 Alle gruppelederne må bibringe medarbejderne en forståelse for at alle spørgsmål kan drøftes 
med den daglige ledelse 

 TAP-ledergruppen opfordres til at sparre med hinanden, eventuelt danne en netværksgruppe så 
de daglige ledere kommunikerer klarest muligt. 

 

 HELE ST FYSIK 

På min arbejdsplads føler jeg 
mig som en del af et større so-
cialt fælleskab 

70 

69/72 

74 

71/81 

 HELE ST FYSIK 

Den daglige ledelse kan jeg 
trygt henvende mig til 

79 

80/77 

87 

88/83 

 HELE ST FYSIK 

Den daglige ledelse kan hjæl-
pe mig med faglige problem-

63 

62/64 

71 

73/65 
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ARBEJDSBYRDE, STRESS OG ENSOMHED  

 

De 5 spørgsmål under dette  emne behandles under et. 

Observation: 

I spørgsmålene scorer specielt professorerne højt.  

Vurdering: 

Det erkendes at stress kan opstå af mange forskellige faktorer, både når man arbejder for meget, 
men også hvis man ikke arbejder meget, men føler at man burde arbejde mere for at nå opgaverne. 

Aktion: 

 Ved VIP-staff frokostmøderne vil institutlederen drøfte stress spørgsmålet, og her prøve at få 
input fra VIP staben til de muligheder de mener der er for at forbedre dette. 

 APV-gruppen foreslår, at der specielt for VIPer kan indbydes en foredragsholder til at orientere 
om stress faktorer, eller man kan tilbyde alle VIPer at deltage i et stress kursusforløb (alle TAPer 
havde et obligatorisk kursus i 2010). 

 Fællestillidsmanden for VIPer vil tale med professorerne om stress 

 

 

DISKRIMINATION OG CHIKANE  

Tabel 10: Mobning 

 

 

 

 

Observation: 

2 % føler sig mobbet på Instituttet. 

Vurdering: 

Én person er én for meget. 

Aktion: 

 Internt på Instituttet: gøre klart for medarbejdere at vi alle har et medansvar for at også kolle-
ger siger til hvis man fornemmer/opdager mobning. 

 Endvidere vil Instituttets ledelse opfordre hele personalegruppen til at sikre en god omgangsto-
ne. 

 Institutlederen opfordrer medarbejdere der har problemet til at kontakte ham eventuelt sam-
men med HR partneren. 

 Emnet tages op i LSU i efteråret 

 

 

 

 

 HELE NAT FYSIK 

Har du inden for de sidste 12 
måneder været udsat for  
mobning? 

3 % 2 % 
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BERØRTHED AF FORANDRINGSPROCESSEN  

 

Faglig udviklingsproces 

Observation: 

Generelt er det VIP-personalets opfattelse at den faglige udviklingsproces har forringet forholdene 
for at gennemføre og producere bedre forskning og undervisning. Vi har sammenlignet vore kom-
menterede resultater i Tabel 1 til 9 med tilsvarende tal ikke blot for HELE ST, men også med en midlet 
værdi for de 4 i Aarhus beliggende institutter for Kemi, Geovidenskab, Datalogi og Matematik 
(inklusive QGM), der ikke har undergået fusioner eller skal flytte (med i alt 322 svar) og IFAs svar sva-
rer meget nøje til disse middelværdier. Vurderingen er, at IFA , selv med fusion med et mindre institut, 
klarer sig ligeså godt som beslægtede nabo institutter.  

Vurdering: 

 Lektor Peter Balling er repræsenteret i administrationens brugerpanel 

 

Administrativ reorganisering 

Observation: 

Her er specielt TAP berørt (VIP er ikke blevet spurgt).  

Vurdering: 

 Ruth Laursen er repræsenteret i administrationens brugerpanel 

 Ruth Laursen har i sekretariatslederkredsen foreslået en nærmere gennemgang af procedurer 
og rutiner sammen med funktionscheferne, og på baggrund af det samarbejde foretage muli-
ge justeringer til forbedring/forenkling af arbejdsgange. 

 

Omlægning af IT systemer 

Observation: 

På Instituttet mener kun ganske få at omlægningen har forbedret forholdene 

Vurdering: 

 Den nye struktur som er implementeret kan være svær at påvirke, men spørgsmålet har været 
drøftet i administrationens brugerpanel, og på Instituttet har vi fastholdt at vores mål er at få en 
”partnermodel” svarende til HR 

 Uhensigtsmæssigheder i kalender og mailsystemerne er taget op i sekretariatslederkredsen og 
der er en dialog i gang med IT-chef Steen Dan Christiansen  

Der er således foretaget tiltag ved de emner som vi mener at kunne påvirke, men det er en proces, 
som vi løbende vil følge og byde ind med forslag, når vi finder det relevant og nødvendigt. 

 


