
Skema til udarbejdelse af Psykisk APV Handlingsplan for Health - institutter og Skole

Institut for Biomedicin

Indsatsområde Problemformulering Tiltag IGLO(Individ,Gruppe,Ledelse,Organisation) Forventet dato for 

igangsættelse/gen

nemførelse af 

tiltag

Sex-chikane, trusler om vold 

samt vold

Kraftig afstandtagen. Helt 

uacceptabelt

O (organisationsniveau) 100% uacceptabelt i AU's 

organisation.

L (ledelsesniveau) Samtlige ledere, institutleder tager 

straks aktivt hånd om sager v. henvendelser, hvor der evt. 

eksisterer problemer af nævnte karakter.

Instituttet formulerer værdier via LSU. Formidles via nyt 

kommende intro. materiale.

Er igangsat

G (gruppeniveau) Gruppen/kollegaer bakker op m. 

afstandtagen (normer og værdier).

I (individniveau) Kontakt altid straks din nærmeste leder, 

TR, kollega eller institutledelsen.

Mobning I alt 15 tilfælde, heraf ca. 

halvdelen på Biokemi. TAP- 

gruppen savner 

institutledelse. MUS kan evt. 

afhjælpe.

O: LSU niveau - medvirker til implementering af fælles 

kultur/værdier - bl.a. via intro. materiale til nyansatte og 

øvrige - mobning er uacceptabelt!

Under 

udarbejdelse

L: Ledelsen udarbejder spørgeskema i relation til et 

kommende møde for TAP på Biokemi, hvilket muliggør 

tilbagemelding t. leder.L: Gennemfører temadag 

(Videncenter for arbejdsmiljø) "hvordan forebygger vi 

mobning"

Er igangsat 

Temadag den 

11/12-13

G: Gruppen kan deltage aktivt og møde op ved de 

planlagte tiltag om emnet.

Temadag den 

11/12-13

I: Planlagte MUS. Den enkelte opfordres til dialog og at 

berette for leder I:Den enkelte medarbejder udfylder 

spørgeskema i forlængelse af mødet på Biokemi

Processen er i 

gang

Ajourført: (skemaet tænkes som et dynamisk dokument, der løbende opdateres)

Udarbejdet:3.okt.2013

Hovedansvarlig for udarbejdelsen: Kontaktgruppen på Biomedicin: Steen Vang, Ole Sonne, Anne Marie Bundsgaard, Majken Sand, Birgitte Lüttge, Thomas G. Jensen og Annette Kudahl Jensen



Skema til udarbejdelse af Psykisk APV Handlingsplan for Health - institutter og Skole

Institut for Biomedicin

Indsatsområde Problemformulering  Tiltag IGLO Forventet dato for 

igangsættelse/gen

nemførelse af 

tiltag

Stress - usikkerhed vedr. 

fremtiden

MUS, afklaring om byggeri og 

generelt mere ro i 

organisationen kan evt. 

afhjælpe.

O: Skabe mere ro i AU's org. - tid/hjælp til at "lande" de 

mange forandringer decentralt.

L: Formidle afklaring om kommende byggeri på inst. 

Skabe ro via kompetent ledelse. Synlig institutledelse.

Sker løbende

G: Intet her

I:  Den enkelte VIP i dialog om emnet ved MUS samtaler - 

med nærmeste leder eller institutleder.

Er igangsat

MUS konceptet MUS - tilføjes spørgsmål og 

skema relateret til APV 

problemerne, med mulighed 

for en samlet kvantitativ og 

kvalitativ opgørelse.

O: Assistere med at klæde decentrale ledere på til 

arbejdet med MUS.

Er afsluttet

L: Kommunikere tydeligt  ideen bag MUS på Biomedicin i 

relation til APV samt øvrige kommende handlingsplaner

Er afsluttet

G: Intet her

I:  Forberedelse, tillid og dialog m. leder ved MUS Er afholdt 14. 

september
Afholdelse af institutmøde om APV opfølgning L: Institutleder gennemgår APV proces og opfølgning

G ogI:Møder op på mødet. Modtager information og deltager i diskussion

Skemaet er tænkt som et dynamisk dokument, der løbende opdateres (således at historikken fremgår af feltet: "Status")                                 Skemaet (eller dele heraf) kan med fordel anvendes som informationsmateriale til medarbejderne


