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Sag Pkt. 14a. Orientering: Resultater af APV 2019  

Sagstype 

 Beslutning  Drøftelse  Orientering  Høring 
 

Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen orienterer sig i hovedrapporterne, som opsam-
ler og vurderer resultaterne af kortlægningen af det fysiske og psykiske ar-
bejdsmiljø i forbindelse med APV 2019.  

Fakulteter, institutter og underliggende enheder har fået rapporter med deres 
egne resultater af kortlægningen af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 
Disse rapporter skal danne udgangspunktet for den lokale dialog og opfølg-
ning på kortlægningen med henblik på at udarbejde handleplaner til forbed-
ring af både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.  

Problem/baggrund 
Der er i perioden 26. marts til 9. april gennemført en kortlægning af det fysi-
ske og psykiske arbejdsmiljø på Københavns Universitet. Den samlede svar-
procent blev 78%. Det er 6% højere end i 2016, og den højeste svarprocent 
KU har haft siden vi indførte fælles APV i 2008/09. 
 
Fysisk arbejdsmiljø 
Samlet set er der sket en positiv udvikling i det fysiske arbejdsmiljø fra 
APV 2016 til APV 2019.  

Der er stagnation eller fremgang på en række områder: 



 

SIDE 2 AF 3 • Den generelle tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø 
• Instruktion og uddannelse 
• Ansvar for det fysiske arbejdsmiljø  
• Ulykker, evakuering og brand 
• Arbejde med stoffer og materialer. 

 
På enkelte områder er der dog sket en tilbagegang: 

• Gener fra støj og belysning 
• Fysisk belastning af kroppen 
• Feltarbejde 
• Belastningen af kroppen 

 
Sammenlignet med andre uddannelsesinstitutioner har medarbejderne på 
KU den samme vurdering af deres fysiske arbejdsmiljø, som gennemsnittet 
af andre medarbejdere på uddannelsesinstitutionerne i Rambøll ekstern 
benchmark. Dette benchmark består af resultater fra 16 andre uddannelses-
institutioner, som Rambøll har gennemført undersøgelser for de seneste tre 
år. Af disse uddannelsesinstitutioner indgår bl.a. fem andre universiteter 
(AU, ITU, SDU, CBS og DTU) samt bl.a. en stribe professionshøjskoler. 
 
Psykisk arbejdsmiljø 
Samlet set er der sket en positiv udvikling i det psykiske arbejdsmiljø fra 
2016 til 2019.  
Der er stagnation eller fremgang på langt de fleste områder. Især kan 
fremhæves at: 

• Den samlede tilfredshed med arbejde 
• Balancen mellem arbejdstid og arbejdsmængde 
• Tilliden til ledelsens måde at lede på både 

 
På enkelte områder er der sket en tilbagegang: 

• Stress 
• Opmuntring og støtte af nye idéer 

 
I forhold til det psykiske arbejdsmiljø ligger KU generelt på niveau med de 
øvrige uddannelsesinstitutioner i Rambølls benchmark, men lavere på 
spørgsmålet om oplevelsen af stress og ift. til, om medarbejderne oplever, at 
MUS har bidraget til deres udvikling. 
 
Krænkende adfærd (side 14) 
Antallet af tilfælde af mobning er faldet med 1% siden sidste APV i 2016. 
For så vidt angår trusler om vold, fysisk vold og uønsket seksuel opmærk-
somhed er niveauet det samme som i 2016.  



 

SIDE 3 AF 3 Samlet set angiver 295 (4%) medarbejderne, at de har oplevet mobning in-
den for de seneste 12 måneder. 86 (1%) af medarbejderne angiver, at de har 
været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed. Til sammenligning har 6% 
af medarbejderne på andre universiteter og uddannelsesinstitutioner i Ram-
bølls benchmark angivet, at de har været udsat for mobningen inden for de 
seneste 12 måneder. 

Den videre proces 
Maj-okt.: Drøftelse af resultater på fakultet og institutter med henblik 

på udarbejdelse af handleplaner 
25. okt.  Frist for udarbejdelse af handleplaner 
12. dec.  Møde i KU’s øverste arbejdsmiljøudvalg, hvor der følges op 

på udarbejde handleplaner på baggrund af tilbagemeldinger 
fra fakulteterne. 

Januar 2020 Tematisk strategidrøftelse i bestyrelsen 

Godkendt af 
• Vicedirektør Lisbeth Møller   

Ressourcemæssige konsekvenser 

 Ja  Nej   

Bilagsoversigt 
1. Hovedrapport om det psykiske arbejdsmiljø. 
2. Hovedrapport om det fysisk arbejdsmiljø. 
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