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1. Godkendelse af dagsorden 

Mødet blev indledt med en kort præsentation af alle ved bordet.  

Jens bemærkede, at økonomi fejlagtigt var placeret to steder i dagsordenen 

(punkt 4 og punkt 7). Punkt 7 vedr. økonomi blev derfor slettet.  

Linda foreslog en drøftelse af medarbejdernes toiletforhold i relation til hygiejne 

og kapacitet. Herunder, at hygiejnen blev oplevet som mangelfuld, og at tilgæn-

geligheden ofte oplevedes som begrænset, da toiletterne deles med de stude-

rende.   

David Kraft vil tage problematikken omkring hygiejne op med driftsinspektør 

Christian Bredvig, og det blev vedtaget at drøfte problematikken i relation til ka-

pacitet under eventuelt.  

Dagsorden blev godkendt uden yderligere kommentarer.  

 

2. Arbejdsmiljøstatistik 2017  

Orientering v/David Kraft  

David omdelte indledningsvist en mere forenklet udgave af bilag 1 (red.: Bilaget 

eftersendes). 

David gennemgik herefter arbejdsmiljøstatistikken for 2017 på Institut for Odon-

tologi og Oral Sundhed (herefter IOOS) vedr. sygefravær, arbejdsulykker og psy-

kologisk rådgivning og sammenholdt den med resten af Health: 

 

Sygefravær:  

Der er ikke deciderede måltal for sygefravær, som statistikken kan holdes op 

imod, men overordnet bemærkede David, at der ikke er sket en større udvikling i 

hverken antallet af sygefraværsdage eller i længden af sygefraværet på IOOS.  

I ca. halvdelen af tilfældene er der tale om langtidssygdom (defineret ved over 21 

sammenhængende arbejdsdage, jf. bilag 1 s. 3). Til sammenligning med andre 

institutter på Health ligger IOOS lidt over gennemsnittet (med undtagelse af In-

stitut for Retsmedicin), hvilket blandt andet kan skyldes god registreringspraksis 

på IOOS. Mødepligt bidrager eksempelvis til gode registreringer.  

David informerede om, at det på LAMU-møde var foreslået at drøfte sygefravær 

og arbejdsulykker i forbindelse med fællesmøde mellem LSU og LAMU. Det 



kunne give anledning til at bryde tallene mere op og f.eks. fordele sygefraværet 

på uddannelserne og i relation til teknisk administrativt personale (TAP) og det 

videnskabelige personale (VIP). Der var opbakning hertil, og Siri understregende 

i denne forbindelse, at en sådan nedbrydning af tallene ikke har til formål at ud-

stille enkelte medarbejdergrupper, men at det vil give et mere reelt billede på in-

stituttet at agere på eventuelle problemstillinger ud fra.  

David bemærkede supplerende, at det gav anledning til en diskussion om, hvor-

når man melder sig syg.  

Ulla bemærkede, at adviseringsmailsene, der generes fra fraværssystemet (AU-

HRA) og sendes til lederne, også er med til at give et billede af, hvordan sygefra-

været er fordelt lokalt. Herunder at det er med til at give en indikation af hyppigt 

sygefravær såvel som længerevarende sygefravær.  

 

Arbejdsulykker:  

På Health er det ofte falduheld på fortove, trapper m.v. mellem møder, der udgør 

arbejdsulykkerne. Dertil kommer ulykker i forbindelse med løft og skæreulykker. 

David bemærkede, at der ofte er tale om mindre uheld, og at omfanget ikke er 

stort. På AU-niveau er det ligeledes fald og løft, som udgør hyppigste årsag til ar-

bejdsulykker.  

Siri supplerede, at nærveds-oplevelser blev drøftet i fakultetets arbejdsmiljøud-

valg (FAMU)/fakultetets samarbejdsudvalg (FSU). Det vil sige episoder, som 

kunne have ført til en arbejdsulykke. Som eksempel blev nævnt, hvis en medar-

bejder er ved at falde, fordi der er glat på universitetets matrikel på vej til/fra ar-

bejde. 

David bemærkede hertil, at der ikke er kultur for at registrere nærveds-oplevel-

ser. Derudover gennemgås de fysiske kvadratmeter hvert år for eventuelle udfor-

dringer. Det er derfor en afvejning af, hvad der skal registreres.  

Ulla foreslog, at det kunne være et spørgsmål i arbejdspladsvurderingen (APV); 

Hvilke oplevelser kunne eventuelt have ført til uheld?  

 

David undersøger på opfordring fra LSU registreringspraksis nærmere, herunder 

hvilke blanketter, der skal anvendes af henholdsvis de studerende og medarbej-

dere ved eksempelvis stikuheld. David understregede desuden, at anmeldelse af 

arbejdsulykker er meget vigtig, så samme type ulykke kan forebygges. 

 

Psykologisk rådgivning:  

David informerede om, at der på AU findes et psykologisk rådgivningstilbud ved 

Dansk Krisekorps, som medarbejderne har mulighed for at benytte sig af. Det re-

laterer sig til problemstillinger på arbejdspladsen, men det kan være komplice-

rede forhold, der udløser behovet. Medarbejderen kan ringe selv til Dansk Krise-

korps (anonym rådgivning), eller gå til sin leder med henblik på at søge om et 

rådgivningsforløb (visiteret rådgivning). David bemærkede, at der er gode tilba-

gemeldinger ved brugen af rådgivningstilbuddet, og at der er hurtig respons fra 

korpset.  

De typiske årsager til anvendelse af rådgivningstilbuddet er relateret til stress og 

udbrændthed (12 ud af 38 forløb på Health). Derudover er funktionsproblemer 

(fx faglige problemstillinger) også et udbredt rådgivningsområde (11 ud af 38 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/psykiskarbejdsmiljoe/psykologisk-raadgivning/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/psykiskarbejdsmiljoe/psykologisk-raadgivning/


forløb på Health). Der var lidt uklarhed omkring definitionen af funktionsproble-

mer, herunder faglige problemstillinger, som blev relateret til rammen omkring 

ens arbejde.  

Ulla spurgte til om der i øjeblikket pågår særlige indsatser i LAMU, hvilket ikke 

var tilfældet.   

David roste afslutningsvist dialogen med Udvikling og Arbejdsmiljø i HR.  

Der blev takket for Davids deltagelse. Der vil være opfølgning på det kommende 

fælles LAMU/LSU–møde i september.  

 

Bilag 1: Arbejdsmiljøstatistik årsrapport 2017 

 

3. Præsentation og godkendelse af LSU-årshjulet 

Orientering v/Siri 

I henhold til Forretningsordenen vedtaget på LSU d. 4. april 2018 udarbejder 

LSU et årshjul for LSU, hvoraf tilbagevendende årlige opgaver fremgår. Årshju-

lets aktiviteter koordineres med relevante aktiviteter i øvrige samarbejdsfora.  

 

Siri gennemgik udkastet til LSU-årshjulet (bilag 2) kronologisk og imødekom be-

mærkninger hertil: 

 

Linda foreslog, at et punkt benævnt Særlige udfordringer næste år blev tilføjet 

årshjulet på mødet i juni, hvilket blev vedtaget. 

 

Arbejdsmiljøstatistik for det forgangne år blev flyttet til mødet i september, 

hvor LSU og LAMU vil holde et årligt fællesmøde. Det blev drøftet og vedtaget, at 

eet årligt fællesmøde var tilstrækkeligt.  

 

Ulla lagde op til en drøftelse af, hvorvidt punktet mentor/mentee skulle foran-

kres i lederforum eller i LSU, som det fremgår af årshjulet. Siri bakkede op om-

kring en drøftelse herom i lederforum, men ønskede fortsat ligeledes at drøfte 

punktet i LSU-regi.  

Mariann bemærkede, at de i sekretariatet før med fordel har anvendt et lokalt 

mentorkoncept ved nyansættelser i forbindelse med introduktion og oplæring.   

Det blev vedtaget, at punktet vedrørende mentor/mentee flyttes til mødet i sep-

tember og kun behandles i LSU én gang årligt.  

Yderligere information omkring mentorordningen findes på AUs hjemmeside. 

 

Det blev vedtaget at drøfte seniorsamtaler på mødet i juni.  

Linda foreslog, at vi i LSU drøfter principperne bag tildeling af seniordage i 

denne forbindelse.  

Flemming udtrykte en bekymring for, om det af medarbejderne forventes et svar 

på, hvornår vedkommende ønsker at gå på pension. Siri understregede, at ud-

gangspunktet for seniorsamtalerne er medarbejderens fastholdelse og ønsker på 

kortere og længere sigt.  

Til næste LSU-møde i juni undersøges det af sekretariatet (Anne), hvilke princip-

per for seniorsamtaler, der er gældende på AU. 

 

http://dent.medarbejdere.au.dk/fileadmin/dent.medarbejdere.au.dk/Forretningsorden-lsu-april-2018.pdf
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/styrk-talentet-mentorordning/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/senior/seniorsamtaler/


Siri bemærkede, at orientering om budgetprocessen for det kommende år bør 

flyttes fra december til maj, da budgetterne ikke foreligger før.  

 

LSU-mødet i oktober er i kraft af en minimal dagsorden åben for aflysning. Det 

vurderes på mødet i september, hvorvidt mødet i oktober afholdes eller aflyses.  

 

Årshjulet revideres på baggrund af de indkomne kommentarer, og træder heref-

ter i kraft.  

 

Bilag 2: Udkast til LSU årshjul 2018 IOOS 

 

4. Økonomi 

Orientering v/ Siri Beier Jensen 

Siri gav en kort status på økonomien på Institut for Odontologi og Oral Sundhed: 

Der er endnu ikke noget færdigt budget for 2018-2021, men det kommer for-

mentlig i juni. Kunsten er nu at få nedgangen i uddannelsesindtægterne regule-

ret i forhold til driften. Nedgang i aktiviteten betyder, at der stadig ses på va-

kante stillinger og intern rokering. Der bliver også set på om der er arbejdsopga-

ver, som vi enten kan løse på anden vis eller som vi kan/skal beslutte os for at 

undlade på kort eller lang sigt.  

Der er lavet nye konstruktioner i praktikcenteret, da der kommer færre prakti-

kanter. Annette bemærkede hertil, at der forventes at komme nye kvoter ultimo 

juni, men at de historisk set er kommet med en forsinkelse.  

 

5. Temaer til MUS (medarbejderudviklingssamtale) 

Drøftelse v/alle 

LSU skulle tage stilling til, om der på IOOS er særlige temaer, evt. affødt af rele-

vante temaer fra den seneste psykiske APV (i 2016), instituttets strategi eller an-

det, som instituttet ønsker drøftet på efterårets MUS, ud over dem der allerede er 

fastlagt i AU’s MUS-koncept. 

 

Siri bragte digitalisering i spil som tema.   

 

Ulla bemærkede, at det er meget individuelt, hvad der drøftes på MUS og efter-

spurgte en konkretisering af digitalisering som tema, så det bliver nemmere at 

forholde sig til ved samtalen. Eksempelvis: Hvad skal udbyttet af IT-satsningen 

være - Læring? Kulturændring? Frigørelse af resurser?  

Linda og Annette m.fl. supplerede, at der skal være klare forudsætninger og en 

forberedelse på digitalisering som tema, så usikkerhed minimeres.  

Drifts(u)sikkerheden omkring AUs systemer blev nævnt som et parameter for 

eventuel usikkerhed omkring digitalisering, blandt andet på baggrund af kon-

krete oplevelser med svigtende IT-forbindelse under undervisningen.  

Mariann og Annette understregede også vigtigheden af begrebsafklaring og –for-

ståelse omkring systemerne. Lise foreslog i denne forbindelse, at relevante med-

arbejdere med stærke IT-kompetencer inviteres til at holde et oplæg herom.  

Flemming påpegede supplerende, at brugen og behovet for digitalisering er me-

get afhængigt af ens arbejdsfunktion.  

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/mus/


Jens foreslog ”bedre adfærd i relation til digitalisering” som en tilgang til temaet, 

og understregede temaets aktualitet i relation til Persondataforordningen. I den 

forbindelse supplerede Siri, at der kommer mere information i nyhedsbrevet og 

på det kommende videndelingsmøde omkring persondataforordningen.  

Siri og Mariann arbejder på baggrund af drøftelserne videre med digitalisering 

som MUS-tema.  

 

6. Erfaringsudveksling – gensidig orientering 

Drøftelse v/alle 

 

Bilaget Vision og Strategisk Grundlag for uddannelserne ved Health var blevet 

eftersendt forud for indeværende møde.  

Siri forklarede den videre proces og imødekom kommentarer til det endelige do-

kument:  

 

Jens udtrykte en utilfredshed omkring det sproglige indhold og påpegede en 

unøjagtighed i en konkret passage på s. 3/6. vedr. sygdom. Siri anerkendte den 

upræcise formulering og imødekom eventuelle øvrige kommentarer.  

 

Ulla takkede for hjælpen vedr. en bemandingsudfordring, som blev bragt op på 

sidste LSU-møde og havde båret frugt.  

 

7. Eventuelt 

 

Opfølgning på SU-kursus: Siri, Linda og Anne arbejder videre med et fælles SU-

kursus for LSU-medlemmerne i efteråret.  

 

Kapacitetsudfordringerne med toiletterne nåede vi ikke/blev udskudt.   

 

Der var ikke yderligere under evt.  


