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Fokus og handlemuligheder i arbejdsmiljøarbejdet 

- Resultater fra dialogfora 
Det følgende er en sammenfatning af resultaterne fra dialogfora-session, hvor 11 grupper blev 
bedt om at kortlægge mulige handlinger ift. et selvvalgt tema – fordelt på fokus og niveauer i 
organisationen. 

Følgende emner/overskrifter blev behandlet: 

- Forandringsprocesser 
- Samarbejde over fysiske afstande 
- Fordeling af opgaver under sygdom 
- Stress (tre grupper) 
- Arbejdspres/balance 
- Usikkerhed i ansættelsesforhold 
- Akustik og støj 
- Fleksibel indretning af seminarrum, så man undgår tunge skub, træk løft v. traditionel 

bordopstilling 
- Ulig fordeling af bevægelse 

 
Indholdet er skrevet ud fra de noter der var angivet på post-its og i overskrifter.  

 
 

Overskrift: Forandringsprocesser 
 
Reagerende forebyggende Fremmende 
33,3 % 33,3 % 33,3 % 
 

 Reagerende Forebyggende Fremmende 
Medarbejder Forståelse for helheder Åbenhed omkring 

grænser 
Inddragelse 

Nysgerrig 

Leder Arbejdsfordeling/gør 
plads til opgaven 

Åbenhed  

Institut/afdeling  Åbenhed 
Arbejdstilrettelæggelse, 
årshjul etc. 
Transparens 
Innovativ tilgang 
 

Planlægning i samspil 
med AMiU/SU 
Kaffemøder med info: 
Tidsplaner, retning, 
holdning 
Opbygge  
Opbygge ressiliens 
Teamånd 
Konferenceopbygning 
Institutseminar/workshop 
Diskutere forandringer 
Løbende orientering 

AAU  Rettidig information Budgetmodel der 
fremmer 
kerneopgaverne 
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Ideer:  
- Kommunikation og lyttende 

 

 

Overskrift: Samarbejde over fysiske afstande 

Reagerende forebyggende Fremmende 
10 % 70 % 20 % 
 
 Reagerende Forebyggende Fremmende 
Medarbejder  Gøre opmærksom på 

hvor der kan opstå 
problemer 
Deltage i AAU-kurser 
med deltagelse fra alle 
afdelinger 
Møde face-to-face 
jævnligt. Ikke kun over 
video 
Team/sociale events 

 

Leder Irettesætte, hvis der 
er problemer 
Sætte ord og 
handling på aktuelle 
problemer 

Team/social events 
Forudse hvor 
problemerne opstår 
Finde 
løsningsmuligheder 
Dialog 
Sikre, at kolleger 
mødes fysisk ved 
opstart i aktivitet og 
jævnligt undervejs 

Interesse for at afprøve 
nye samarbejdes 
teknologier 
Italesættelse af fælles 
dialog og fodslag 
Forebygge ”dem og os” 

Institut/afdeling  Afsætte midler til at 
flytte personaler fysisk 
til møder, seminar etc. 
TAP-dag i Esbjerg 

Større direkte kontakt i 
TAP-gruppen 
Fælles 
medarbejderarrangementer 
Opøve kompetencer i 
digitale samarbejdes 
værktøjer 
 

AAU  Arrangere sociale 
arrangementer hvor 
medarbejdere blandes 

Komme i gang med ”front 
runnerklub” under adm. 
Strategi – det digitale AAU 

Ideer:  
 

 

 

Overskrift: Fordeling af opgaver under sygdom 

Reagerende forebyggende Fremmende 
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80 % 15 % 5 % 
 
 Reagerende Forebyggende Fremmende 
Medarbejder Team går sammen og 

fordeler opgaver ved 
sygdom 

Kendskab til hinandens 
opgaver 

 

Leder Leder støtter om 
teams tiltag 
Indsætter vikarer 

Udarbejde plan for 
hvem der løser hvilke 
opgaver v. fravær over 
en længere periode 
Undgå nøglepersoner 
Undersøge/følge op på 
om fordeling af opgaver 
er optimal 
Opgavespænd 

Idéudvikle tiltag til 
effektiv løsning af 
opgaver v. sygemelding 
 

Institut/afdeling  Plan for vikardækning Morgengymnastik/motion 
i arbejdstiden 

AAU  Der er politik om tiltag 
som skal iværksættes 
v. sygdom 

AAU personale sættes 
ind som vikar under 
sygdom 
Åben kultur om sygdom 
Italesættelses af AAU 
holdning 

Ideer:  
 

 

 

Overskrift: Stress (tre grupper) 

Reagerende forebyggende Fremmende 
20 % 60 % 20 % 
50 % 30 % 20 % 
- - - 
 
 Reagerende Forebyggende Fremmende 
Medarbejder Gå til kollega/leder 

Fortælle om udfordring 
til leder eller AMR/TR 
Åbenhed ved 
sygemelding 
Sikre hjælp/holde 
kontakt 

Kollegahjælp/tage vare på 
hinanden 
Være opmærksom på andre 
Sige fra når det bliver svært 
Sige til og fra 
Åbenhed 
Mærke efter i eget sind/sige fra i 
tide 
Balance mellem krav og mening 
Pausemønster 

Klare 
arbejdsbeskrivels
er 
Faglig udrustning 
af AMR 
Nysgerrighed og 
omsorg 
kollegerne 
imellem 
Holde pauserne 
(frokost og frisk 
luft) 
Anvende 
værktøjer/head 
set, kontortid, 



AAU arbejdsmiljøkonference 2017, dialogfora 

4 
Arbejdsmiljøsektionen 

hæve-sænkebord 
Leder Samtale 

Kontakt HR 
Konkret plan for 
genopstart 
Tæt kontakt på 
sygemeldte 
Udarbejde handlingsplan 
 
Indkalde til 
sygefraværssamtale 
Overblik over opgaver 
Kapacitet til løsning af 
opgaver v. fravær 
Tage kontakt til 
medarbejder 
 

Prioritering mellem opgaver 
Tæt kontakt på sygemeldte 
1-1 samtale, medarbejder og 

leder hver 6. uge 
Prioritering/arbejdsopgavefordeli
ng 
Forventningsafstemning  
 
Nærmeste leder har overblikket 
og styrer 
Ledelsesnær og italesættelse af 
kan og skal opgaver 
 

Langsigtet 
planlægning 
Anvende 
værktøjerne, 
kontortid, head 
set og hæve-
sænkebord 

Institut/afdelin
g 

Lokal ramme for 
sygemelding og 
raskmeling 
Stressprogram/behandli
ng tilbydes 

Email-politik (0 mail i weekend) 
Flekstid  
Stresspolitik 
Opfordre medarbejdere til at 
pulje opgaver 
Tavlemøder 1- 2 gange om ugen 
i teamet 
Peioritere opgaverne – need to 
og nice to 
Italesætte og fejre succeser 
 

Ergoterapeut 
UCN: 
arbejdsstilling, 
afveksling mellem 
kontor og sidde, 
skærm/PC 
 
Gåture i 
pausen/elastik 

AAU Coaching og psykolog 
Politik og retningslinjer 
Behandle tingene på 
laveste niveau 

Max antal medarbejder pr. chef, 
f.eks. 10 – 14 
Psykologisk rådgivning 
Uddannelse af ledere 
Have realistiske foreninger til 
stabens antal 

Klar SU og AM-
org på alle 
niveauer 
 
Stresskurser 
Personlig 
udvikling 
Håndtere 
forandringer 

Ideer:  
 

 

 

Overskrift: Arbejdspres/balance 

Reagerende forebyggende Fremmende 
40 % 40 % 20 % 
50 % 50 % 0 % 
 
 Reagerende Forebyggende Fremmende 
Medarbejder Gøre opmærksom på 

udfordringer og være 
åben for alternative 

Bringe balance mellem 
rekvirerede og brugte timer 
Hvad virker/gode erfaringer? 
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løsninger 
Nævne problemer for 
AMiU/leder 
 
APV 

 

Leder Italesætte 
udfordringer 
Være med til at 
prioritere og fordele 
 
Opdage 
problemet/udfordringe
r 
 
 
GRUS/MUS 

Fokus på kerneopgaven/kan 
og skal 
Fokus på 
forskning/undervisning/projek
t i MUS 
Gennemgang af 
arbejdsopgaver mhp. deling 
og aflastning 
Fra ”jeg” til ”vi” – væk fra det 
individuelle ansvar 
GRUS/MUS 
Ledelse og planlægning 

Idéer til hvad der kan 
gøres 
 

Institut/afdelin
g 

AMiU følger 
sygefravær og 
identificerer årsager, 
f.eks arbejdspres 
 
Kortlægning af 
problem 

Have klare visioner 
Plan lægge dialogmøder i 
afdelingerne om 
problemerne 
Klarlægge mål (krav) ift. 
forskning og undervisning 
Afklare kvalitetskrav 
 
Udvikling af værktøjer til 
ressourcestyring (registrering 
af eksempelvis 
undervisningsregnskab) 
 

Kompetencer og 
ressourcer følges ad 
lokalt (dem som skal 
løse opgaven = dem 
som deler opgaver) 
Klare mål/strategi 
 
Styrke teams 

AAU   Medarbejderinddragels
e i større beslutninger 
eller bedre 
begrundelser 
Systematisk reduktion 
af administrativt 
arbejde for at frigøre 
ressourcer til 
forksning/undervisning 

Ideer:  
- Ansøge midler til projekt om emnet.  
- Yoga, bevægelse og teambuilding 

 

 

Overskrift: Usikkerhed i ansættelsesforhold 

Reagerende forebyggende Fremmende 
- - - 
 
 Reagerende Forebyggende Fremmende 
Medarbejder Sig frem   
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Leder    
Institut/afdeling Brandslukning Budgetstyring Principper 
AAU    
Ideer:  

- Større andel af faste ansættelser 
- Mere gruppeforskning og øget fleksibilitet 
- Helheder evt. på tværs af institutter 
- Forventningsafstemning/karriereafklaring 

 

Overskrift: Akustik og støj 

Reagerende forebyggende Fremmende 
85 % 10 % 5 % 
 
 Reagerende Forebyggende Fremmende 
Medarbejder Tænke på at lave 

støjsvagt arbejde i 
fælleskontorer 
Anvende 
støjdæmpende 
høreværn ved brug for 
koncentration 

Luk døren Kultur omkring brug af 
telefon 

Leder Når vi får meldinger om 
støjproblemer søger vi 
en løsning 

Man har glas i døren  

Institut/afdeling Indrette 
gruppearbejdspladser i 
behørig afstand fra 
kontorområder 
 

Enkelt storrumskontor 
Glas i døren 

Opsætte vægge 
Højere grad af 
inddragelse af viden og 
ekspertise i forbindelse 
med 
ombygning/renovation 
Accept af individuelle 
præferencer 
Storrumskontorer/celle 
Gennemgå bygning 
med indretningsarkitekt 

AAU   Ind tænke akustik i nye 
bygninger 

Ideer:  
-  

 

Overskrift: Fleksibel indretning af seminarrum, så man undgår tunge 
skub, træk løft v. traditionel bordopstilling 

Reagerende forebyggende Fremmende 
5 % 15 % 80 % 
 
 Reagerende Forebyggende Fremmende 
Medarbejder  Gøre opmærksom på Komme med input til 
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problem krav og funktion af 
rummet 
Planlægge flytning med 
Facility support 
 

Leder    
Institut/afdeling  Indgå i dialog med CAS 

om fleksibel indretning 
af seminarrum 

Bidrage til kortlægning 
af funktioner 
eksempelvis via den 
kreative platform 

AAU   CAS kommer med 
forslag til 
funktionsbaseret 
indretning 

Ideer:  
 

 

 

Overskrift: Ulig fordeling af bevægelse 

Reagerende forebyggende Fremmende 
30 % 60 % 10 % 
 
 Reagerende Forebyggende Fremmende 
Medarbejder Bede om bolde/gode 

stole 
Bolde/rygløse stole Gå med til møder 

Være åben for nye 
initiativer 
Bede om 
motion/fysioterapi i 
arbejdstid 

Leder Psykisk inkluderende 
Tilbud om passende 
opgaver 
 

Interessere sig og give 
gode råd 

Aktivity tracker 
udleveres 

Institut/afdeling Hjælpemidler 
Hurtig respons 
Afsætte penge til det 

Informere om hjælpe 
midler + tilbud 

Tage initiativ til at 
informere om 
muligheder 
Motion i arbejdstiden 
 

AAU Akut tilbud: fysio og 
psyko 

UNI run og DHL Motion i arbejdstiden 

Ideer:  
 

 


