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 Velkommen alle sammen. 
 

 Hjertelig velkommen til den femte arbejdsmiljøkonference for 
AAU’s arbejdsmiljøorganisation. En konference til alle jer, der har 
en ekstra interesse for arbejdsmiljøarbejdet på Aalborg 
Universitet.  
 

 Som rektor og formand for Aalborg Universitets 
hovedarbejdsmiljø-udvalg er det dejligt at se så mange, der vil 
være en del af dagen.  
 

 Og jeg synes, at det er et spændende program. Vi har en 
eftermiddag foran os, hvor vi på forskellige måder sætter fokus på 
arbejdsmiljøet på vores fælles arbejdsplads.  
 

 Jeg vil begynde med at fortælle om arbejdet med arbejdsmiljøet 
på universitetet. Bagefter skal vi have uddelt arbejdsmiljøpokalen 
for den særligt gode indsats for arbejdsmiljøet.  Det bliver 
spændende, hvem der skal have æren og hæderen i år. 
 

 Dernæst så har vi et spændende foredrag med cand.psych., 
forfatter og foredragsholder Tue Isaksen. Han vil gi’ os mere viden 
om det biologiske perspektiv på forandringer. Hvorfor er det vi 
reagerer og gør, som vi gør som mennesker. Det gør han for at vi 
kan blive endnu bedre til at forstå og håndtere forskellige 
reaktioner på forandringer.  
 

 Endelig vil vi sidst på dagen vende opmærksomheden imod den 
mere fysiske side af det gode arbejdsliv. Det sker, når 
fysioterapeut og arbejdsmiljøkonsulent Søren Hald fra 
RED_MIN_KROP sætter os ind i, hvor lidt der faktisk skal til for at 
komme igennem et arbejdsliv uden smerter og ubehag i kroppen.  
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 Søren Hald har de senere år studeret og arbejdet med 
menneskelig adfærd, motivation og forebyggelse. Og han vil også 
introducere os til elastiktræning. Og jeg har ladet mig fortælle, at 
det på en måde, som vi aldrig har set eller prøvet det før. Det 
glæder jeg mig til … tror jeg nok.  
 

 Da vi mødtes her til arbejdsmiljøkonference for et år siden, da var 
en af mine pointer, at arbejdsmiljøarbejdet er en vigtig 
forudsætning for universitetets udvikling, for de ansattes trivsel 
og motivation, og endelig også en forudsætning for optimal 
anvendelse af universitetets resurser og produktivitet.  
 

 Et godt arbejdsmiljø er også forudsætningen for vores evne til at 
håndtere de udfordringer og forandringer, vi særligt har oplevet 
det sidste års tid i form af store besparelser, strukturelle 
omorganiseringer og mange afskedigelser.  
 

 Det har krævet - og kræver fortsat - en stor indsats af både ledere, 
medarbejdere og hele arbejdsmiljøorganisationen. Forandringer 
er svære, ikke kun her. Derfor det også helt afgørende, at både 
ledere, medarbejdere og arbejdsmiljøorganisation, hver for sig, 
men allervigtigst i samarbejde med hinanden prøver at 
understøtte forandringen.  
 

 Og det er vigtigt at der i sådan en proces er fokus på bedst mulig 
trivsel og løbende dialog. For det er altafgørende for at navigere så 
godt som muligt. Den indsats oplever jeg, at vi er alle er blevet 
bedre til - og det vil jeg godt sige jer alle en stor tak for. 
 

 Det er vigtigt for mig at gentage, at arbejdsmiljøarbejdet og 
opmærksomheden på arbejdsmiljøets kvalitet skal være til stede 
overalt og hele tiden. Det er ikke noget, vi nogensinde bliver 
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færdige med eller blot skal forholde os til ved den årlige MUS, 
GRUS eller LUS, men det er noget, vi hele tiden skal forholde os til.  
 

 Arbejdet med den gode arbejdsplads skal være løbende - og en 
helt naturlig del af hverdagen. Det er en del af den daglige dialog 
mellem leder og medarbejder - og mellem kolleger og teams.  
 

 Vi har et stort og fælles ansvar for at bidrage aktivt til et godt 
arbejdsmiljø, hvor vi har fokus på kerneopgaven og tilliden til, at vi 
sammen kan skabe de mest optimale rammer og strukturer for 
opgaveløsningen.  
 

 Et godt arbejdsmiljø kræver også, at vi har tillid til hinanden, og at 
vi bruger hinanden. Lederne skal gå forrest og tage ansvaret for at 
skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø. Medarbejderne skal 
kunne have tillid til at inddrage sin leder i den løbende dialog om 
trivsel og organiseringen af arbejdet.  
 

 Og endelig forventer jeg, at lederne løbende inddrager 
arbejdsmiljøorganisationen og dermed medarbejderne i forhold til 
at skabe og fastholde et godt organisatorisk og socialt 
arbejdsmiljø.  
 

 Der er vilkår i vores arbejde, som er svære at ændre på og ikke til 
at komme udenom. Når Folketinget eller regeringen spare på 
vores bevillinger eller kræver nye dokumentationskrav. 
 

 Men vi kan have indflydelse på, hvordan vi håndterer disse vilkår, 
og hvordan vi samarbejder endnu bedre på tværs af 
organisationen. Jeg vil derfor opfordre til, at vi i det daglige er 
nysgerrige og tager dialogen ledere og kolleger imellem om, 
hvordan vi kan angribe og betragte opgaver på nye måder.  
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 At vi er nysgerrige på instituttet ved siden af, teamet i den anden 
afdeling eller den forskningsgruppe, som altid får ansøgninger 
afsted og får midler hjem. Vær nysgerrige på de gode historier og 
understøt nye og gode måder at løse vores opgaver på. 

 
 Et sundt arbejdsmiljø forudsætter, at vi er klædt godt på til 

opgaven – at vi har den nødvendige viden og de fornødne 
kompetencer til at løfte opgaven. Arbejdstilsyns-sagen i 
København lærte os, at et godt arbejdsmiljø langt hen ad vejen 
handler om den gode dialog både mellem leder og medarbejder, 
og mellem de enkelte medarbejdere. Derfor satte vi i HAMiU 
ekstra fokus på uddannelse af vores mellemledere, som har 
ansvaret for den daglige personaleledelse, og dermed har stor 
indflydelse på arbejdsmiljøarbejdet.  
 

 Vi har efter sommerferien afholdt de to første ”Arbejdsmiljøkursus 
for mellemledere”, og der vil fremadrettet løbende blive udbudt 
flere, så alle får muligheden for at deltage. Kurset giver en vigtig 
introduktion til arbejdsmiljøfænomenet, kaster lys over ansvar og 
opgaver, men det giver samtidig konkrete redskaber til at 
understøtte det bedst mulige arbejdsmiljø i hverdagen.  
 

 Jeg har fået tilbagemeldinger fra de første kurser, og her er 
feedbacken, at de er en rigtig god mulighed for at sparre med 
andre ledere fra AAU.  
 

 Fordi de på kurserne ofte oplever, at deres kollegaer har 
enslydende dilemmaer og problematikker i det daglige arbejde 
med ledelsesopgaven.  
 

 Jeg vil derfor opfordre til, at alle ledere med personaleansvar 
deltager i disse kurser.  
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 Det er generelt vigtigt, at vi holder os opdateret på den nyeste 
viden og værktøjer, der i det daglige kan understøtte og bidrage til 
et godt arbejdsmiljø.  
 

 Jeg ser også deltagelsen i dag, som et udtryk for, at vi gerne vil 
vide mere og dele erfaringer med andre i organisationen, som er 
særligt optaget af arbejdsmiljø her på AAU.  
 

 Jeg opfordrer samtidig til, at I lokalt i jeres 
arbejdsmiljøorganisationer og –udvalg i forbindelse med den årlige 
arbejdsmiljødrøftelse har fokus på, hvordan I som organisation 
kan blive klædt bedst muligt på til at arbejde med og understøtte 
de udfordringer og muligheder, I finder vigtige på 
arbejdsmiljøområdet. Dette med henblik på at forankre arbejdet i 
netop jeres behov. 

 
 Uddelingen af vores årlige arbejdsmiljøpokal er en god anledning 

til at hylde de mange gode eksempler på arbejdsmiljøarbejdet på 
AAU, som forhåbentlig kan sprede ringe i vandet og inspirere 
andre i organisationen.  

 
 Vi ved, at hver eneste af de indstillinger, vi modtager, har haft stor 

betydning for kollegers trivsel, og jeg vil gerne sige, at 
indstillingerne til prisen er organisationens store anerkendelse af 
det arbejdsmiljøarbejde, som sker på universitetet.  
 

 Det skal I have en stor ros og tak for.  
 

 Men nu har vi kun ét eksemplar af arbejdsmiljøpokalen, og derfor 
skal vi have fundet en modtager af pokalen. 

 Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMiU) har modtaget fem 
indstillinger til kandidater til at modtage pokalen. De fem 
kandidater i år er: 
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 Laborant Karina Boller Jensen fra Institut for Materialer og 
Produktion 

 En lokale- og indretningsgruppe fra Statens 
Byggeforskningsinstitut bestående af seniorforsker Anne Kathrine 
Frandsen, specialkonsulent Lone Sigbrand, seniorforsker Niels Chr. 
Bergsøe, kontorfuldmægtig Jane Dyhr og afdelingsleder Søren 
Weibøl Bertelsen 

 Lektor Mette Lykke Nielsen fra Institut for Kultur og Læring i 
København 

 Business Relationship Manager Louise Danielsen fra IT Services 
 Prodekan for Uddannelse Jakob Stoustrup, Det Tekniske Fakultet 

for IT og Design 
 

 Vil I alle være så venlige at komme herned til mig. 
 

 Tak for jeres indsats for arbejdsmiljøet. Nu er der som sagt kun en 
pokal, og den har Hovedarbejdsmiljøudvalget besluttet at give til 
laborant Karina Boller Jensen fra Institut for Materialer og 
Produktion. 
 

 Det har de på baggrund af hendes langvarige arbejdsmiljøindsats, 
hvor hun med en række konkrete tiltag har bidraget positivt til det 
gode arbejdsmiljø – og det under perioder med store, 
organisatoriske forandringer.  Derfor stort tillykke 
 

 Jeg vil give ordet til Institutleder Kjeld Pedersen, der vil sætte lidt 
flere ord på baggrunden for indstillingen. 
 

 Jeg vil lige sætte et par ord på de øvrige indstillinger: 
 

 Seniorforsker Anne Kathrine Frandsen, specialkonsulent Lone 
Sigbrandt, seniorforsker Niels Chr. Bergsøe, kontorfuldmægtig 
Jane Dyhr, afdelingsleder Søren Weibøl Bertelsen fra Statens 
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Byggeforskningsinstitut (SBi) indstilles for et veludført projekt med 
indretning af SBi’s kontorarealer med fokus på at skabe en ny og 
forbedret bevidsthed om arbejdsmiljøets betydning for 
mulighederne for at skabe et godt arbejdsmiljø – på trods af 
økonomiske udfordringer undervejs. 
 

 Lektor Mette Lykke Nielsen fra Institut for Kultur og Læring i 
København indstilles for at have gjort en arbejdsmiljømæssig 
forskel for berørte medarbejdere i perioder med 
besparelsesrunder og besparelsesprocesser. 
 

 Business Relationship Manager Louise Danielsen fra IT Services 
indstilles for at gå forrest i hendes mangeårige AMR-arbejde med 
at skabe et godt organisatorisk og socialt samt fysisk arbejdsmiljø. 
 

 Prodekan for Uddannelse Jakob Stoustrup, Det Tekniske Fakultet 
for IT og Design, indstilles for at sætte bæredygtighed på 
agendaen.  
 

 Giv dem alle en stor hånd. 
 
 Med disse positive ord vil jeg ønske jer alle en god konference. 

 


