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Ekstraordinært LSU-møde den: 28. februar 2013 kl. 10.30-11.30. 

Mødelokale: Fuglsangs Allé 4, bygning 2632, lokale 263. 

Emne: Psykisk APV 

 

Til stede: Institutleder Allan Würtz, lektor Niels Jørgen Relsted, lektor Per 

Madsen, akademisk medarbejder Philip Finn Rising Nielsen, Institutsupporter 

Bibiana Paluszewska. 

 

Fraværende: Sekretariatsleder Lene Enevoldsen. 

 

Referent: HR-partner Mette Faurskov Kristiansen. 

 

Da det ekstraordinære LSU-møde alene omhandlede drøftelse af Den psykiske 

APV, var der ikke udsendt dagsorden inden mødet. 

REFERAT 

 

Den psykiske APV 

 

Allan indledte mødet med at oplyse, at formålet er at få fastlagt den videre proces for 

arbejdet med den psykiske APV, og bemærkede at der er resultater, som han som le-

der er ked af, men også at der er områder, som der kan arbejdes med på institutni-

veau. Han bad endvidere om LSU-medlemmers umiddelbare overordnede indtryk af 

rapporten. Han oplyste, at undersøgelserne fra 2009 ikke er direkte sammenlignelige 

med undersøgelsen fra 2012, hvilket man skal være opmærksom på i forbindelse med 

læsningen. 

 

Per sagde, at det var hans opfattelse, at undersøgelsen ser ud, som man kunne for-

vente pga. sammenlægninger og heraf mange omvæltninger for personalet. Han be-

mærkede vedrørende spørgsmålet om prioritering og faglig sparring med sin leder, at 

det er blevet sværere pga. af organiseringen og at en forbedring nok vil fordre, at rek-

tor åbner op for, at man kan fortage strukturelle ændringer. 

 

Bibiana sagde, at hun synes at, at det var trist læsning, at glæden ved arbejdet gene-

relt var faldet. 

 

Allan sagde, at han har taget strukturen vedrørende underopdelingen af instituttet op 

til overvejelse, og at han er villig til at lave ændringer dér, hvor det nuværende struk-

tur ikke er hensigtsmæssig. Han håber, at en strukturændring kan medføre, at med-

arbejdere vil føle en større nærhed til den sektion, som man er en del af. Han påpege-

de, at det nu, hvor det ikke er muligt at blive bekendt med medarbejdernes kvalitative 

kommentarer, er vigtigt at finde ud af, hvad der fortolkningsmæssigt ligger bag ved 

tallene. 
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Niels foreslog etablering af fokusgrupper og bemærkede videre, at han har erfaret, at 

der har været meget lidt interesse for resultaterne af APV’en. 

 

Allan foreslog, at dialogarbejdet lægges ud til sektionerne og påbegyndes i det forum, 

og at drøftelsen omkring APV’en indarbejdes i drøftelserne vedrørende strategien for  

Institut for Økonomi. Han vil dog også uden for den øvrige proces tage hånd om tal-

lene vedrørende mobning og stress.  

 

Der var enighed om, at Allan laver et udspil til det videre forløb til drøftelse af APV’en 

i sektionerne. Han vil samtidig komme med en udmelding vedrørende strukturæn-

dringer på instituttet. TAP-gruppen vil skulle arbejde med APV’en for sig. 

 

Allan bemærkede slutteligt, at han er blevet rykket for høringssvar vedrørende MUS-

konceptet. Der var enighed om, at Allan affatter svar, evt. efter drøftelse med Niels, 

som havde forladt mødet.  

 

Næste møde: Der afholdes ekstraordinært LSU-møde den 21. marts 2013 kl. 9.30 til 

drøftelse af udarbejdelse af handlingsplaner som opfølgning på den psykiske APV. 

 

 


