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– gør noget ved det i 2009
Husk din efteruddannelse

Træd i karakter som facilitator
5 dages kursus med fokus på udvikling af din per-
sonlige faciliteringsstil. På kurset arbejder vi med 
forståelsen af faciliteringens muligheder, om de 
vanskelige møder, om videndeling og det konkrete 
mandat. Fokus er på praktiske øvelser og feedback.
Tid og sted  17/9, 1/10, 22/10, 12/11, 26/11 2009, 
 København. Alle dage kl. 10-17.
Pris (ex moms) Medlemmer 17.500 kr., andre 19.500 kr.

 
Tal så de husker dig
Et 4-dags kursus i retorik og mundtlig formidling 
med fokus på at præsentere et budskab på en fæn-
gende og stringent måde, så lytternes koncentra-
tion fastholdes. Vi kommer bl.a. omkring argumen-
tation, disposition, manuskript, stemmebrug og 
kropssprog.
Tid og sted  17/9, 18/9, 19/10, 20/10 2009, 
 København. Alle dage kl. 9-16.
Pris (ex moms)  Medlemmer 13.500 kr., andre 15.500 kr.

Ordet er dit – eller er det?
Kurset giver dig en grundlæggende viden om de 
fysiologiske og psykologiske faktorer, der er 
afgørende for, hvordan du præsenterer dig selv 
og dit budskab.
Tid og sted  21/9, 22/9 2009, 
 København. Begge dage kl. 9-16.
Pris (ex moms)  Medlemmer 7.300 kr., andre 8.925 kr.

 Engelsk på arbejdspladsen
6 eftermiddage hvor vi fokuserer på og engelsk i en 
professionel sammenhæng, så du kan interagere med 
engelsktalende samarbejdspartnere eller deltage i 
møder på engelsk mv. Målet er, at du kan fokusere 
på det, du siger i stedet for, hvordan du siger det.
Tid og sted  24/9, 1/10, 8/10, 22/10, 29/10, 5/11 
 2009, København. Alle dage kl. 13-16.
Pris (ex moms)  Medlemmer 9.725 kr., andre 11.475 kr.

 
Academic Writing
På kurset lærer du at formidle dine forskningsre-
sultater på et klart, let fl ydende og korrekt engelsk 
og at styre udenom de mest almindelige gramma-
tiske fejl. Dine tekster vil blive nemmere at forstå, 
og selve skriveprocessen vil blive sjovere.
Place, dates, 24/9, 1/10, 8/10, 22/10, 29/10, 
times 5/11 2009, Copenhagen. From 9-12 am
Fee (excl. VAT)  Members DKK 9.725 
 non-members DKK 11.475

Læs mere eller bestil vores katalog på:

www.dmefteruddannelse.dk 

eller ring på tlf. 3815 6668

DM · Efteruddannelse

09215-233_DME_MB13.indd   1 18/08/09   11.50
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Så kom de – de 44 
forslag fra regerin-
gens Arbejdsmar-
kedskommission. 
Særlig overraskende 
er de ikke. Vi har 
længe kendt hoved-

bestanddelene i rapporten fra kommis-
sionen.

Måske ville det også være for meget 
forlangt, at kommissionen skulle over-
raske og finde helt nye veje til at skabe 
balance på statsbudgettet. For opgaven 
var bunden fra starten: Pengene skulle 
skaffes ved at sikre et større udbud af 
arbejdskraft. Andre oplagte finanspoliti-
ske redskaber som for eksempel en skat-
teomlægning var af regeringen udelukket 
på forhånd.

Man må gå ud fra, at kommissions-
medlemmerne er hårdhudede folk, der 
ikke lader sig slå ud af at have brugt 
11/2 år på at levere skuffenotater. For 
timingen kunne vel ikke være mere skæv. 
Det mest presserende aktuelle problem 
er mangel på arbejde, ikke mangel på 
arbejdskraft.  Fokus på en forøgelse af 
arbejdsudbuddet må under den nuvæ-
rende lavkonjunktur derfor betragtes 
som helt ikke-relevant på kort sigt. Og 
de kendte forslag om en gradvis afvikling 
af efterløn og forkortelse af dagpenge-
perioden blev da også skudt ned af både 
beskæftigelsesminister og finansminister 
på forhånd. 

Når vi alligevel interesserer os for for-
slagene og bruger kræfter på at påpege 
uhensigtsmæssige tiltag, er det ud fra 
den formodning, at skuffen bliver åbnet 
igen inden for en overskuelig årrække, og 
forslagene bragt på bane igen.

Blandt de gamle travere er forslaget 
om en forkortelse af dagpengeperioden 
fra 4 til 2 år. Man må undre sig over 
den standhaftighed, hvormed dette 
forslag føres frem af regeringens kom-
missioner. For hvad er formålet med at 
reducere dagpengeperioden? De ledige 
skal alligevel stå fuldt til rådighed, når 
de modtager dagpenge. Og kommis-
sionen gør selv opmærksom på, at de 
fleste ledige kommer i arbejde inden 2 
år. Hvori består så “problemet” med den 
“lange” dagpengeperiode? Og hvorfra 
har kommissionen sin antagelse om, at 
de ledige mangler økonomisk incitament 
til at arbejde? Den økonomiske dæk-
ning ved dagpenge for akademikere er 
så begrænset i forhold til den løn, som 
akademikere almindeligvis oppebærer, at 
påstanden om det manglende incitament 
nærmer sig demagogi.

En anden gammel traver er forslag om at 
bruge SU-systemet og en skattefri bonus 
til at jage de studerende hurtigere gen-
nem uddannelsen. Også her forekommer 
timingen mærkværdig. For gennem de se-
neste år har politikerne indført adskillige 
økonomiske incitamenter for at nedbringe 

kandidatalderen – og den gennemsnitlige 
studietid falder faktisk. Kommissionen 
vil straffe de studerende økonomisk, der 
først går i gang med at studere efter 3 
år eller ikke færdiggør deres studier på 
normeret tid. Forslaget forekommer deci-
deret kontraproduktivt i forhold til målet 
om at få flere til at tage en uddannelse. 
Der er jo ganske mange gode grunde til 
en lidt højere kandidatalder, såsom den 
lovpligtige værnepligt, rejser, der kan give 
de studerende det internationale udsyn, 
alle efterlyser, eller erhvervsarbejde un-
der studiet, som alle undersøgelser viser 
giver bedre mulighed for beskæftigelse 
efterfølgende.  

Forringelser af efterløn og dagpenge 
er allerede lagt i skuffen. Forringelserne 
for de studerende bør gå samme vej – 
nederst i skuffen til evig glemsel. Lad nu 
de studerende studere i fred for yderli-
gere politisk indblanding.

 af Ingrid Stage, formand, DM! leder
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Forringelser af efterløn og 
dagpenge er allerede lagt i 
skuffen. Forringelserne for 
de studerende bør gå samme 
vej – nederst i skuffen til evig 
glemsel”.

“

Forslag til evig glemsel
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Hvis Danmark satser på uhindret og gratis 
adgang for læsere til videnskabelige publi-
kationer og forskningsresultater, vil vi kunne 
opnå en årlig økonomisk gevinst på mindst 
et trecifret millionbeløb. Men fordi der ikke 
er såkaldt open access til forskningen, går 
vi glip af disse mange penge.

Det konkluderer en ny cost-benefit-
analyse, som er udarbejdet af Danmarks 
Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 
og Styrelsen for Bibliotek og Medie sam-
men med det internationale Knowlege 
Exchange-netværket. Rapporten fortæller, 
at hvis man ændrer finansieringen af det 
nuværende system fra brugerbetaling via 
abonnementer til forlag og tidsskrifter 
og går over til direkte offentlig støtte og 
open access, vil man kunne opnå en sam-
fundsgevinst på 300 millioner kroner om 
året. 

“Hvis man gennem open access forbed-
rer adgangen med bare fem procent, vil 
det være 304 mio. kroner værd pr. år”, si-
ger kontorchef i Styrelsen for Bibliotek og 
Medier Jakob Heide Petersen. 

Han forklarer, at adgangen til viden-
skabelige tidsskrifter og en stor mængde 
forskningsresultater kontrolleres af en 
række internationale kommercielle forlag, 
som kræver høje adgangspriser og derfor 
får monopol på viden. Men ifølge rappor-
ten vil det give et langt bedre afkast til det 
danske videnssamfund, hvis man reducerer 
disse barrierer for adgangen til forsknin-
gen, slår Jakob Heide Petersen fast.

Danske forlag uskyldige
Det er de internationale og ikke danske 
forlag, som er skurkene i den problemstil-

ling, som rapporten rejser. Det påpeger 
Marianne Alenius, som er direktør for Mu-
seum Tusculanums Forlag på Københavns 
Universitet. Hun sidder også i Forlæggerfor-
eningens bestyrelse. 

“Publicering af den naturvidenskabe-
lige forskning er styret af ekstremt kom-
mercielle vesteuropæiske og amerikanske 
tidsskriftsforlag, som tager sig betalt, så 
det batter, for adgang til resultaterne. 
Videnskabelige forlag herhjemme udgiver 
i langt højere grad monografier og kun 
videnskabelige artikler i meget begrænset 
grad”, siger hun.

I dag er tre ud af fire udlån i forsknings-
bibliotekerne downloads af en elektronisk 

artikel. Kun hvert fjerde udlån er af trykt 
materiale, og tallet er faldende. De trykte 
tidsskrifter er således klart marginali-
seret af de elektroniske, når det gælder 
videnskabelig information, siger direktør 
i Styrelsen for Bibliotek og Medier Jens 
Thorhauge. 

“For eksempel kan de årlige antal af ar-
tikler om biomedicinske emner tælles i 
millioner. Stigende mængder af forskning 
og stigende priser på adgang til tidsskrifts-
databaserne presser bibliotekernes og 
universiteternes budgetter, og det pres har 
fostret idéen om open access”, siger han.

Han forklarer, at idéen er den enkle, at 
offentligt finansieret forskning skal være 
offentligt tilgængelig, men at der stadig er 
brug for forlagene.

“Den store mængde artikler skaber et 
behov for udskillelse af det, der 
er bredere interesse for, og 
det er en opgave for for-
lagene at publicere det”, 
siger Jens Thorhauge.

Fordrejet diskussion
Men hele diskussionen 
om open access til 
forskningen er fordrejet, 
mener Morten Rosenmeier, 
som er lektor på Det Juri-
diske Fakultet på Københavns 
Universitet og formand for Udvalget 
til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde 
(UBVA). Ifølge ham underkender tilhængere 
af open access, at der rent faktisk sker en 
vigtig forfinelse og bearbejdelse af forsk-
ningen på de internationale og anerkendte 
tidsskrifter. 

“Open access er udmærket i små do-
ser, men det skal bygge på frivillighed for 
forskeren”, siger han og henstiller til stor 
forsigtighed med at tale for bare at gen-
nemføre open access.

“I stedet for peer review risikerer man 
så, at de politiske magthavere gennem-
tvinger, at forskningen offentliggøres på 
dårlige pdf-filer uden søgemuligheder og 
uden forlagenes kvalitetssikring og bear-
bejdelse”, siger Morten Rosenmeier.

Marianne Alenius understreger, at dan-
ske forlag bakker op om, at viden kommer 
ud til flest mulige, og derfor ønsker nye 
forretningsmodeller for publicering af 
forskningen. 

“Men det skal være digitalt, så det kan 
anvendes effektivt, og det koster at få 
det redigeret og gjort smidigt. Det er den 
danske stat ikke villig til at give støtte til 
endnu”, siger Marianne Alenius. 

Læs også artiklen “Kamp om ophavsretten til 
forskning” på siderne 26-27.

fri tilgang til forskning  
kan give milliardgevinst
Danmark kunne opnå 
en gevinst på et trecifret mil-
lionbeløb om året, hvis forsknings-
resultater gøres frit tilgængelige, 
konkluderer ny rapport.

af Martin Ejlertsen · me@dm.dk

Publicering af den naturviden-
skabelige forskning er styret  
af ekstremt kommercielle vest-
europæiske og amerikanske  
tidsskriftsforlag, som tager sig 
betalt, så det batter, for adgang 
til resultaterne”. 

Marianne Alenius  
Direktør, Museum Tusculanums Forlag 

“
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Capcent har spurgt 5.673 universitets-
forskere om deres opfattelse af forsknings-
frihedens vilkår på universiteterne siden 
2003, og holdningen er klar både blandt 
almindeligt ansatte og forskere i ledende 
stillinger: Den nuværende universitetslov 
har medført en mærkbar forringelse for 
forskningsfriheden, både institutionelt og 
individuelt.

Ifølge undersøgelsen har 43 pct. af 
forskerne oplevet konkrete begrænsninger 
i deres forskningsfrihed. Men hvad har så 
begrænset forskernes frihed? Her svarer 
77 pct., at finansiering (eller mangel på 
samme) har haft en indflydelse. Andre 
faktorer er mangel på tid (58 pct.), mang-
lende opbakning fra ledelsen (28 pct.), 
undervisningsbyrden (26 pct.) og “organi-
satoriske forhold” (26 pct.). 

I det hele taget synes finansieringen af 
forskningen at spille en væsentlig rolle. 
Halvdelen af de 5.673 forskere angiver så-
ledes, at mere end 50 pct. af deres forsk-

ningsaktiviteter er finansieret ved hjælp af 
eksterne midler.

Trods den udbredte skepsis angiver 
forskerne ifølge rapporten, at de generelt 
er tilfredse med vilkårene for deres egen 
forskning. 87 pct. af forskerne angiver, at 
de “til en vis grad” eller “i stor grad” inden 
for de seneste to år har haft frihed til at 
vælge forskningsemne, mens den tilsvaren-
de vurdering af metodefrihed er 92 pct.

En stor del af debatten om universitets-
loven har handlet om “pålagte opgaver”. 
Også her forsøger Capacents undersø-
gelse at give et svar. 63 pct. af forskerne 
svarer således ja til spørgsmålet om, hvor-
vidt de er blevet pålagt opgaver af deres 
ledere. Det drejer sig især om undervisning 
og administrative opgaver men også om 
forskning. 22 pct. svarer således, at de 
er blevet pålagt forskningsopgaver. Jo 
mere anciennitet, des færre bundne forsk-
ningsopgaver, afslører tallene, men også 
lektorer (17 pct.) og professorer (11 pct.) 
angiver, at de er blevet pålagt forsknings-
opgaver.

Forskerne er også blevet spurgt, om de 
inden for de seneste to år har fået “syl-
tet” forskningsprojekter af ledelsen. Her 
svarer 13 pct. ja, mens 5 pct. angiver, at 
syltningen har bestået i, at ledelsen har 
forhindret vedkommende i at ansøge om 
forskningsmidler.    

tb

Efter pres fra Socialdemokraterne blev det 
besluttet, at de universitetsansattes ople-
velse af blandt andet medindflydelse og 
forskningsfrihed også skulle inddrages i uni-
versitetsevalueringen. Denne del af evalu-
eringen er nu offentliggjort af Videnskabs-
ministeriet, og resultaterne afslører udbredt 
utilfredshed med både medindflydelse og 
forskningsfrihed på universiteterne.

Ifølge Capacent, der har forestået un-
dersøgelserne, oplever de ansatte, at de 
kun i meget begrænset omfang har rum for 
medindflydelse under den nye universitets-
lov. Opfattelsen er, at universitetsloven har 
givet lederne for meget magt, og det er 
helt afhængigt af den enkelte leder, om de 
ansatte inddrages i beslutningerne.

Kun 11 pct. tilkendegiver, at de er i 
stand til at øve indflydelse på beslutninger, 
der træffes af rektor eller bestyrelse, mens 
17 pct. oplever, at de har indflydelse på 
beslutninger på fakultetsniveau. På insti-

tutniveau er billedet mere blandet: Her 
mener 50 pct. af de ansatte, at de har ind-
flydelse på beslutningsprocessen.

Det måske mest overraskende ved un-
dersøgelsen er, at lederne tilsyneladende 
er enige med deres medarbejdere. Faktisk 
ønsker lederne at give de ansatte mere 
indflydelse, end de ansatte selv ønsker. 
Således mener 77 pct. af lederne, at de 
ansatte skal inddrages mere i beslutnin-
ger, der træffes på rektorniveau eller i 
bestyrelsen, mens hele 88 pct. af lederne 
mener, at de ansatte i højere grad skal 
inddrages i beslutninger på institutniveau. 
Blandt de ansatte ønsker 70 pct. mere 
indflydelse på rektor-/bestyrelsesniveau, 
mens 83 pct. ønsker mere indflydelse på 
institutniveau.

På baggrund af interviews har Capacent 
opgjort ansatte i ledende stillinger i to 
grupper: 1) Dem, der finder, at den nye 
struktur har gjort beslutningsprocessen 

mere “fleksibel”, hvilket muliggør, at nye 
idéer kan implementeres hurtigt. 2) Dem, 
der oplever, at de fleste beslutninger træf-
fes, uden at de ansatte har nogen reel ind-
flydelse. Denne gruppe ledere ønsker en 
styrkelse af de formelle strukturer, der skal 
sikre de ansattes medindflydelse. Kritikken 
går særligt på, at de ansatte ofte først hø-
res, efter en beslutning er truffet.

Capacent har også analyseret 102 mø-
der i beslutningstagende organer. Ifølge 
Capacent fungerer møderne i disse orga-
ner primært som fora, hvor der videregives 
informationer. Analysen viser, at kun 10 
ud af 100 mødepunkter angår egentlige 
beslutninger. Resten af tiden bruges til at 
diskutere og videregive informationer. 

tb

Ud over de to evalueringer af med-
bestemmelse og forskningsfrihed 
har Videnskabsministeriet offentlig-
gjort evalueringer af den akademi-
ske debat, frihedsgrader og sek-
torforskningen ved universiteterne. 
Rapporterne kan læses på www.
ubst.dk/institutioner-og-okonomi/
universitetsevalueringen-i-2009/
baggrundsmateriale

Uni-evaluering II: Forskningsfriheden er svækket

Uni-evaluering I: Ringe medindflydelse til ansatte
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Mens det meste af Danmark var nede på 
hvilepuls den 22. juli, fik embedsmænd fra 
en række ministerier sved på panden i New 
York.

Den danske ligestillingsindsats skulle 
den dag til eksamen foran FN’s ekspertpa-
nel i kvindespørgsmål. Det blev en blandet 
fornøjelse.

Det går nemlig langtfra, som det skal, 
med at leve op til FN’s kvindekonvention 
CEDAW (Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Wo-
men).

Godt nok var der ros på enkelte 
punkter, fx til den danske indsats for at 
bekæmpe vold mod kvinder, opmærksom-
heden på trafficking, og at ligestilling nu er 
en integreret del af ulandspolitikken. Men 
på langt flere områder var der høvl til de 
danske myndigheder fra FN’s ekspertpanel. 
Kritikken lægger sig i mange tilfælde helt 
tæt op ad den, som også DM og en række 
kvindeorganisationer løbende har anført 
over for skiftende ministre. Fx at der ikke 
er en demokratisk forsvarlig repræsenta-
tion af kvinder i det kommunale og regio-
nale politiske system, at der ikke gøres en 
systematisk indsats for kønsmainstreaming 
i ministerier, kommuner og regioner, hver-
ken når det gælder politik eller borgerret-
tede aktiviteter, at der ikke findes nogen 
sanktionsmuligheder, hvis ligestillingsloven 
ikke bliver overholdt, at kvinder fortsat har 
mere end almindeligt svært ved at komme 
til, når det gælder professorater og an-
dre topposter på universiteterne, og ikke 
mindst at uligelønnen fortsat er et kæmpe 
problem på et stærkt kønsopdelt ar-
bejdsmarked.

Ingrid Stage, DM’s formand, er 
ikke overrasket over de hårde ord 
til Danmark fra CEDAW-eksaminan-
derne.

“DM har ved gentagne lejligheder 
påpeget behovet for en mere effektiv 
monitorering af ligestillingsområdet. 
Vi har anbefalet kønskvoter i bestyrel-

ser, fordi der ikke sker en god udvikling ad 
frivillighedens vej, og at man bruger et øko-
nomisk incitament for at få kvindelige pro-
fessorer skubbet frem, som det med held er 
gjort på Københavns Universitet. Endelig 
har vi understreget, at der bør indføres 
sanktionsmuligheder i ligestillingsloven, og 
vi har kæmpet for at få uligelønnen elimine-
ret, fx ved hjælp af lovpligtige kønsopdelte 
lønstatistikker på alle virksomheder, også 
dem med under 35 ansatte, som der ikke 
stilles krav til i dag. At DM nu får medhold 
i en række kritikpunkter af en uafhængig 
international FN-komité, giver forhåbentlig 
den ansvarlige minister så røde ører, at vi 
kan komme ud af den tilstand af to skridt 
frem og et tilbage, som efterhånden har 
underdrejet Ligestillingsområdet i flere år”, 
siger Ingrid Stage.

Regeringen skal presses
Også Kvinderådets sekretariatsleder, Randi 
Theil, har læst CEDAW-konklusionerne. 
Randi Theil konstaterer, at også FN’s kvin-
dekomité synes at ane en politisk uvilje 
herhjemme imod at skabe et reelt bolværk 
imod kvindediskrimination.

“Kvoter er og bliver et fyord, positiv 
særbehandling ligeså, ja selv kønsopdelte 
lønstatistikker. Al politisk og økonomisk re-
gulering møder modstand. Vi har trods alt 
tiltrådt FN’s kvindekonvention ganske fri-
villigt, så Kvinderådet vil naturligvis bruge 

CEDAW’s konklusioner til at presse rege-
ringen yderligere på ligestillingsspørgsmå-
let”, pointerer Randi Theil.

Magisterbladet ville gerne have haft 
en kommentar til CEDAW-rapporten fra 
ansvarlig minister Inger Støjberg (V), men 
det var ikke muligt inden deadline.

høvl til dansk ligestillingsindsats fra FN
Få roser og mange hårde ord. Danmarks ligestillingsindsats har været til eksamen hos  
FN’s kvindekomité. Der var en hel del at komme efter.

af Pernille Siegumfeldt · psi@dm.dk

Mens CEDAW anbefaler både 
lovstramninger og indføring af 
sanktioner, stagnerer i bedste 
fald den danske indsats, og lige-
stillingsafdelingen reduceres til et 
kontor under et andet ministe-
rium”. 

Randi Theil, sekretariatsleder i Kvinderådet

“

CEDAW

FN´s kvindekonvention CEDAW 
(Convention on the Elimination of 
all forms of Discrimination Against 
Women) blev ratificeret af Danmark 
i 1983.

Konventionen giver kvinder en 
række grundlæggende rettigheder 
på det politiske, sociale, kulturelle 
og økonomiske område. Kvinde-
konventionens artikel 11 fokuserer 
særligt på kvinders muligheder på 
arbejdsmarkedet.

De lande, som har ratificeret 
CEDAW, skal hvert 4. år indgive en 
rapport til CEDAW-komitéen om, 

hvordan landene har arbejdet for 
at føre kvindekonventionen ud i 
praksis. 

Danmarks ligestillingseksamen 
i New York denne sommer var 
7. optræden foran FN’s kvinde-

komité.
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Ingen kan melde hus forbi, når det drejer 
sig om psykisk arbejdsmiljø. Sådan er hold-
ningen på Kulturhistorisk Museum Randers. 
Siden museet i 1996 lavede 
den første arbejdspladsvur-
dering, har medarbejderne 
arbejdet kollektivt med 
såvel det psykiske som det 
fysiske arbejdsmiljø. 

Inger Marie Hyldgård, 
der er tillidsrepræsen-
tant på museet, er glad 
for den fælles indsats. 
“Det skal ikke være de 
samme fem mennesker, 
der altid tager sig af 
det med arbejdsmiljø. 
De vil ikke få øje på 
nye ting eller ting, de 

ikke oplever selv. Hos os er arbejdsmiljø 
ikke bare noget, nogen tager sig af. Vi skal 
alle arbejde med det. Pointen er, at nye 

mennesker ser nye ting og 
stiller nye 
spørgsmål 
til gamle 
rutiner”, si-
ger hun. I et 
forsøg på at 
undgå, at pro-
blemer med 
arbejdsmiljøet 
bliver overset 
i forbindelse 
med arbejds-
pladsvurderin-
gen, har museet 
også besluttet 

at anvende forskellige metoder, hver gang 
arbejdsmiljøet er til eftersyn. Det betyder 
eksempelvis, at medarbejderne et år kigge-
de på forholdene i deres egne afdelinger, 
mens de et andet år besøgte hinandens 
afdelinger og så, hvordan det stod til der. 
“Vi får nye vinkler på arbejdet med det 
psykiske arbejdsmiljø, når vi bruger forskel-
lige metoder hver gang. Det er vigtigt, at 
arbejdsmiljøet bliver set efter med nye 
øjne. For eksempel var det rigtig godt at 
lade en fra en anden afdeling se på tin-
gene, så man ikke ryger i “plejer-fælden””, 
siger Inger Marie Hyldgård. 

flb

Du kan læse mere i DM Natur & Kultur på 
siderne 41-49.

Hvis det eksploderende antal førtidspen-
sionister med psykiske lidelser skal bremses, 
må de i et udviklingsforløb. Det er et af de 
konkrete forslag fra Arbejdsmarkedskom-
missionen, som i sidste uge afleverede den 
rapport, regeringen havde bestilt i 2007. 
Den overordnede opgave lød: Find 14 mil-
liarder om året til at finansiere de offentlige 
udgifter.

Kommissionen foreslår, at personer med 
en nedsat arbejdsevne får mulighed for 
at komme i et individuelt udviklingsforløb 
uden at gå ned i ydelse. 

“Hvis der er begrundet tvivl om, hvor-
vidt en helbredstilstand kan ændre sig 
til det bedre, så skal borgeren i stedet 
tilbydes et udviklingsforløb”, hedder det i 
rapporten.  

For at gøre det mere attraktivt at finde 
almindeligt arbejde, foreslås det samtidigt 
at man kan få beskæftigelsesfradrag, hvis 
man finder ustøttet arbejde. Desuden skal 
førtidspensionister have et bevis på pen-

sionen, så de ikke mister den, hvis de får 
det bedre og begynder at arbejde. 

Kommissionen er dog usikker på, om det 
overhovedet vil øge udbuddet af personer 
med nedsat arbejdsevne. Desuden regner 
den ikke med, at det vil bidrage nævnevær-
digt til at finansiere den offentlige sektor. 

”Den primære årsag er, at det er en in-
vestering at hjælpe mennesker med nedsat 
arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet”, 
lyder det. 

Skønnet er dog, at 30-35.000 per-
soner vil være i et udviklingsforløb, når 
ordningen er fuldt indfaset, og at antallet 
af førtidspensionister kan reduceres med 
nogenlunde det samme antal. 

Desuden skønnes det, at tiltagene vil 
kunne øge beskæftigelsen med omkring 
4.000 personer, hvor halvdelen kommer 
på fleksjob.

Kommissionen har fæstnet blikket ved 
netop førtidspensionister, da antallet af 
førtidspensionister med en psykisk lidelse 

er eksploderet. I 2008 stod psykiske li-
delser for omtrent halvdelen af alle sidste 
års 16.500 tilkendelser af førtidspensio-
ner. Mange forlader dermed permanent 
arbejdsmarkedet, selvom de måske kunne 
være vendt tilbage. Det problem adres-
serede Beskæftigelsesministeriet direkte 
til Arbejdsmarkedskommissionen sammen 
med den større generelle opgave om at 
finde løsninger på at bremse de offentlige 
udgifter. 

Finansminister Claus Hjort Frederiksen 
(V) punkterede dog allerede op til offent-
liggørelsen af Kommissionens resultater 
flere af forslagene. Det er derfor højst 
tvivlsomt, om dette forslag får flyvefærdige 
vinger i det politiske opland. 

me

Læs også artiklerne “Psykisk syge parkeres 
uden for arbejdsmarkedet” på side 22 og “Jeg 
var ved at drukne i mørket” på siderne 23-24.

fælles indsats for 
det psykiske arbejdsmiljø

førtidspensionister skal i udviklingsforløb

DM Natur & Kultur
Leder
Side  42

Nyvalgte tillidsrepræsentanter vil oprette DM-klub på DPUSide 43

Psykisk arbejdsmiljø er et fælles ansvar
Side 44-45

Nr. 3 · 2009

Tema: 
Efteruddannelse

Skarpere profi l på vej til DM
Side 46-47

Fordele og ulemper ved projektfi nansieringSide 48-49

Psykisk arbejdsmiljø
i højsædet
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Bekymrende. Sådan lyder reaktionen fra 
flere eksperter, efter at en undersøgelse 
af forskningsrådenes bevillingspraksis har 
afsløret høje succesrater for ansøgninger 
fra rådsmedlemmer og en udpræget grad af 
inhabilitet i rådene. I et enkelt råd, Sundhed 
og Sygdom, har medlemmer af rådet, som 
selv har søgt, en succesrate på 27 pct. mod 
14 pct. for ikke-medlemmer, mens et eller 
flere rådsmedlemmer var inhabile i 28 pct. 
af sagerne mellem 2005 og 2008. 

Ifølge professor ved statskundskab på 
Københavns Universitet Hanne Foss Han-
sen, som i 2004 var med til at evaluere 
habilitetsproblemet i det norske forsk-
ningsråd, svækker tallene tilliden til forsk-
ningsrådenes dømmekraft.

“Der er grund til bekymring. Der foregår 
en meget skarp prioritering af midlerne i 
forskningsrådene, og mange støttevær-
dige ansøgninger afvises. Og jeg tror, der 
nemt kan ske det i en sagsbehandling, når 

man når til at beslutte, hvem der i sidste 
ende skal have afslag eller støtte, at det er 
sværere at give afslag til rådsmedlemmers 
ansøgninger end andre ansøgninger. Der 
er simpelthen en psykologisk mekanisme 
omkring mødebordet, der spiller ind”, siger 
hun.

Hanne Foss Hansen peger samtidig på, 
at de mange sager med inhabilitet er med 
til at svække forskningsrådenes faglighed 
og kompetence. Dermed er hun uenig 
med bestyrelsesformand for Det Frie 
Forskningsråd Jens Christian Djurhus, der 
i et debatindlæg i dette nummer af Magi-
sterbladet afviser, at de mange tilfælde af 
inhabilitet er et problem, men tværtimod 
udtryk for, at systemet fungerer efter hen-
sigten. 

“Det er vigtigt at have fornuftige habi-
litetsregler, men samtidig skal man undgå 
for mange situationer med inhabilitet, for 
det går ud over fagligheden i sagsbehand-
lingen. Derfor bør man også interessere sig 
for, hvilken form for inhabilitet der ligger 
bag, at man i Sundhed og Sygdom har haft 
inhabilitet i 28 pct. af sagerne”, siger Han-
ne Foss Hansen, der peger på, at en del 
af problemet måske kan skyldes reglerne 
omkring lederinhabilitet. 

Denne form for inhabilitet opstår fx, hvis 
et forskningsråd modtager en ansøgning 
fra en institution, et fakultet eller en faglig 
enhed, hvor et medlem af rådet er ansat i 
en ledende stilling. 

“Hvis en stor del af inhabiliteten viser 
sig at være lederinhabilitet, kan man måske 
løse noget af problemet ved at undgå at 
udpege ledere til forskningsrådene eller 
lade være med at give støtte til forsk-

ningsaktiviteter, som ledere 
kan søge”, siger Hanne Foss 
Hansen. 

Råd uforenelige med  
ny universitetsstruktur
Men lederproblemet er langt 
mere vidtgående, mener for-
mand for universitetslærerne 
i DM Leif Søndergaard. Ifølge 
ham har de seneste års for-
andringer på universiteterne 
medført, at medlemmerne af 
rådene frem for at være uvildige eksperter i 
dag i højere grad er repræsentanter for det 
universitet, de er ansat ved.

“I bund og grund er forskningsrådssy-
stemet uforeneligt med den nye ledelses-
struktur, man har indført på universite-
terne. Du har en bestyrelse og en rektor, 
der har skrevet under på en udviklingskon-
trakt med Videnskabsministeriet, hvor der 
står, at man skal tiltrække så og så mange 
eksterne forskningsmidler. Den besked går 
videre ned til dekanerne, som går videre 
til institutlederne, der siger til deres forsk-
ningsledere, at nu skal I huske at sørge for, 
at der skrives så og så mange ansøgninger. 
Så man kan sige, at hele ledelsessøjlen 

forskningsråd i tillidskrise

Overraskende høje succesrater for ansøgninger fra rådsmedlemmer og et stort 
antal sager med inhabilitet skaber tvivl om forskningsrådssystemets uafhængighed og dømme-
kraft, fastslår rapport. Videnskabsministeren vil have flere udenlandske rådsmedlemmer, mens 
formanden for universitetslærerne i DM peger på, at systemet kan være uforeneligt med universi-
teternes nye ledelsesstruktur. Forvaltningsretsekspert er enig.

af Thomas Bøttcher – tb@dm.dk   foto: Stefan Kai Nielsen

“I bund og grund er  
forskningsrådssystemet  

uforeneligt med den nye  
ledelsesstruktur, man har  

indført på universiteterne”,  
påpeger Leif Søndergaard,  

formand for universitets- 
lærerne i DM.

Det er klart, at der udgår stærke 
kræfter fra rektorat og dekaner 
nedad i systemet, og dermed er 
det ikke forkert at sige, at hele 
den nuværende struktur i forsk-
ningsrådene ikke dur”. 

Steen Rønsholdt, professor i forvaltningsret, 
Københavns Universitet

“
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inklusive de udpegede forskningsledere i 
princippet er inhabile, for de har alle sam-
men en økonomisk interesse i, at præcist 
deres universitet får de her penge”, siger 
Leif Søndergaard.

Som reglerne er skruet sammen i dag, er 
man som leder først inhabil, hvis sagen har 
“meget væsentlig betydning”. Men det sva-
rer til, at “sælge elastik i metermål”, mener 
Leif Søndergaard.

“Det er jo ikke blot beløb i størrelsen 
10-20 mio. kr., der er interessante. For 
den enkelte forskningsleder, der arbejder 
under udviklingskontrakterne, tæller hver 
krone og øre”.

Synspunktet bakkes op af habilitets-

ekspert og professor i forvalt-
ningsret ved Københavns Uni-
versitet, Steen Rønsholdt.

“Det er klart, at der udgår 
stærke kræfter fra rektorat og 
dekaner nedad i systemet, og 
dermed er det ikke forkert at 
sige, at hele den nuværende 
struktur i forskningsrådene 
ikke dur. Hvis man vil redde 
systemet, bør man overveje at 
undgå at udpege rektorer og 
dekaner til rådene og samti-
dig analysere institutionernes 
ledelsesopbygning og tage 
dem ud, der kan siges at have 
særlige forpligtelser over for 
institutionerne”, siger Steen 
Rønsholdt.  

Flere internationale  
rådsmedlemmer
Videnskabsminister Helge 

Sander (V) medgiver, at der kan være et 
problem:

“Vi skal i efteråret tage fat på politiske 
forhandlinger om forskningsrådssyste-
met. En af de ting, der vil være naturlig 
at drøfte i den sammenhæng, er, om der 
i organiseringen af forskningsrådene og i 
udpegningen af rådsmedlemmer skal tages 
hensyn til den nye ledelsesstruktur”.

På baggrund af den kritik, der rettes i 
evalueringsrapporten, har Helge Sander 
allerede bebudet, at der fremover skal ud-
peges flere internationale rådsmedlemmer, 
at brugen af peer review ved bedømmelser 
skal øges, og at rådenes tildelinger af mid-
ler løbende skal monitoreres.

Hanne Foss Hansen er tilhænger af de 
tre forslag, men hun advarer imod, at den 
øgede brug af eksterne bedømmere sker 
på bekostning af antallet af rådsmedlem-
mer, som det foreslås i evalueringsrap-
porten.

“Det er en god ide at øge brugen af 
eksterne bedømmere, men det er uheldigt, 
hvis man samtidig reducerer antallet af 
rådsmedlemmer. For selvom man vil gøre 
brug af et større antal eksterne bedømme-
re, så skal der stadigvæk være en vis faglig 
bredde i rådene for at lave den endelige 
ranking og prioritering mellem støttevær-
dige ansøgninger”, påpeger hun. 

Det er vigtigt at have fornuftige 
habilitetsregler, men samtidig 
skal man undgå for mange situa-
tioner med inhabilitet, for det 
går ud over fagligheden i sagsbe-
handlingen”. 

Hanne Foss Hansen, professor i statskund-
skab, Københavns Universitet

“

Rådsmedlemmers succesrate 2005-2008 (tal i procent)

 Medlemmer Ikke-medlemmer
Kultur og Kommunikation  19 17 
Natur og Univers 64 26
Samfund og Erhverv 34 18
Sundhed og Sygdom 27 14
Teknologi og Produktion 30 16
I alt 34 18
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Den 6. juli var det slut for virksomheden 
Indretning & Design Fyn A/S i Odense. 
Troede medarbejderne.

Den dag blev de ansatte sendt hjem 
med en opsigelse i hånden. “Årsagen til 
opsigelsen er, at selskabets økonomi gør, 
at virksomhedens drift indstilles og ophø-
rer”, lød ledelsens besked.

“Forretningens produkter var af høj 
kvalitet. Vi solgte luksusbetonede ting og 
blev ramt af finanskrisen”, konstaterer virk-
somhedens tidligere afdelingsleder, Jesper 
Hvilsom. Han blev fyret sammen med fire 
kolleger.

Virksomheden Indretning & Design Fyn 
A/S blev etableret i februar 2008. Den 
fik en levetid på under to år. På sit højde-
punkt havde forretningen ni medarbejdere. 
Jesper Hvilsom var afdelingsleder og stod 
blandt meget andet for marketing og kom-
munikation.

Overraskelsen
Resten af juli måned ventede de fyrede 
medarbejdere på, at virksomhedens ledelse 
ville indgive en konkursbegæring.

Uden en konstateret konkurs er der 
ingen penge at hente i Lønmodtagernes 
Garantifond. I fonden vil man være sikker 
på, at virksomheden reelt er lukket, inden 
man udbetaler erstatning for tabt løn og 
feriepenge og pension.

“Vi ventede hele juli på, at direktøren 
enten ville finde nogle penge eller ville 
melde virksomheden konkurs. Først i slut-
ningen af juli fik vi at vide, at der ingen 
penge var”, fortæller Jesper Hvilsom.

Derefter kom fagforeningerne HK og 
DM på banen.

“De opdagede så, at virksomheden slet 
ikke var erklæret konkurs. Der var heller 
ikke indgivet nogen konkursbegæring”, 
siger Hvilsom.

Ventetid belaster
I dag er Jesper Hvilsom stadig ærgerlig over 
direktørens måde at afvikle sin forretning 
på.

“En konkurs er en ærlig sag, hvis en 
virksomhed ikke kan løbe rundt. Men for 
os medarbejdere er det ekstra belastende, 
at vi ud over at blive fyret også skal træk-
kes med forsinkelser og oven i købet have 
vores egne fagforeninger til at fremtvinge 
konkursen. Det betyder jo, at vi står uden 
penge i flere måneder”, siger Hvilsom, der 
har søgt lån fra DM’s sociale sikringsfond.

Jesper Hvilsom er uddannet cand.mag. 
i engelsk og dansk. Gennem mange år 
underviste han på Studieskolen i Odense, 
inden han forlod skolen for et par år siden. 
Han har desuden undervist på VUC og 
holdt kurser i flere erhvervsvirksomheder.

Trods konkursen er han ikke afskrækket 
fra at søge et nyt job i en privat virksom-
hed.

“Arbejdet var interessant. Man får 
mange funktioner, når man arbejder på 
et lille sted, og det passer mig godt. Jeg 
håber, at jeg finder et nyt job ret hurtigt. 
Min kontaktflade er stor, og jeg har mange 
erfaringer at trække på. Om virksomheden 
så er offentlig eller privat er ikke så vigtigt 
for mig”, siger Jesper Hvilsom.

Jesper Hvilsom blev ikke overrasket, da hans arbejds-
giver måtte give op og sende alle medarbejdere hjem. Metoden kom til 
gengæld bag på ham.

af Lisbeth Ammitzbøll · la@dm.dk   foto: Heidi Lundsgaard

Jesper Hvilsom blev fyret 
og sendt hjem uden løn. 
Men virksomheden var 
ikke gået konkurs.

ramt af konkurs
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INgEN LøN

Din situation: Du får ingen 
løn. Dagene går. Du spørger 
din chef og får vage, beroli-
gende svar. Ugerne går.
Pas på: Du risikerer aldrig 
at se dine penge. Lønmod-
tagernes Garantifond kræ-
ver dokumentation for, at 
dit lønkrav er “rejst over for 
arbejdsgiveren og forfulgt 
uden ubegrundet ophold”. 
Det gælder lønkrav, som 
ligger mere end 6 måne-
der forud for en konkurs. 
Men da du ikke kan vide, 
hvor lang tid der går, inden 
virksomheden enten klarer 
skærene eller bukker under, 
bør du skriftligt kræve at få 
din løn, så du altid har den 
fornødne dokumentation 
parat.
Sådan gør du: Ring til DM. 
Din fagforening vil vejlede 
dig i, om du eventuelt bør 
hæve ansættelsesforholdet. 
I DM kan du også få at vide, 
hvordan du sikrer dig den 
fornødne dokumentation 
til Lønmodtagernes Garan-
tifond. 

ramt af konkurs
KRISEFÆLDE

KRISEFÆLDE

KRISEFÆLDE
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I juli i år steg antallet af konkurser i Danmark til nye højder. 
Næsten 500 virksomheder måtte give op og sende deres 
medarbejdere hjem. Ofte med tomme lommer.

Også DM’s medlemmer bliver nu ramt af danske virksom-
heders økonomiske krise. Nogle medlemmer slipper med få 
dages forsinkelse i lønnen. Andre må sige farvel til en virk-
somhed under konkurs.

“Medarbejdere, og det gælder også blandt DM’s med-
lemmer, har en meget stor tillid til, at pengene nok skal 
komme igen fra Lønmodtagernes Garantifond”, siger Char-
lotte Dester, der er konsulent i DM.

Tilliden er ofte velbegrundet. For det meste lykkes det 
med hjælp fra DM at få pengene hentet hjem. Alligevel ad-
varer DM’s konsulent indtrængende imod, at man trækker 
på skuldrene og lader tiden gå, når lønnen ikke lander på 
kontoen.

“Man er nødt til at reagere, hvis man ikke får betaling 
for sit arbejde. Det svarer til, at man låner sin arbejdsgiver 
penge. For hver dag, der går, stiger risikoen for, at pengene 
er tabt. Desuden sker udbetalingen fra Lønmodtagernes 
Garantifond ikke automatisk. Man skal opfylde nogle krav”, 
understreger DM-konsulent Dester.

Faldgruberne er flere.
For eksempel kan man ikke få penge fra Lønmodtagernes 

Garantifond, før virksomheden er under konkurs. Tit er det 
DM, der må begære konkursen.

For eksempel må fonden højst udbetale 160.000 kr. i 
erstatning for løn efter skat.

For eksempel gælder der skærpede krav for erstatning 
for løn, der ligger mere end seks måneder tilbage.

“Seks måneder lyder af meget. Men det tager tid at få en 
virksomhed erklæret konkurs. Hvis man som lønmodtager 
først lader stå til i et par måneder, i håb om at tingene nok 
skal ordne sig, risikerer man at tabe nogle af pengene. Det 
sikreste er at kontakte sin fagforening, hvis man har mistan-
ke om, at den udeblevne løn skyldes alvorlige økonomiske 
problemer for virksomheden”, råder DM-konsulenten.

forlang løn  
under krisen
Ordrebogen er tom. Din løn er forsin-
ket. Dagene går. Du rykker for pengene og får et 
henholdende svar. Pas på! Vejen til Lønmodtager-
nes Garantifond har flere sving, end du tror.

af Lisbeth Ammitzbøll · la@dm.dk

Vi ventede hele juli på, at direktøren  
enten ville finde nogle penge eller  

melde virksomheden konkurs. 
Først i slutningen af juli fik vi at  

vide, at der ingen penge var”.
Jesper Hvilsom 

“
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INgEN LøNSEDDEL

Din situation: Normalt får du både løn og lønseddel til tiden. 
Men ikke denne gang. Da du rykker for pengene, indbetaler din 
arbejdsgiver din løn eller dele af den på din konto, men du får 
stadig ingen lønseddel.
Pas på: Din arbejdsgiver er muligvis i gang med at befri sig for 
nogle udgifter til Skat. På din bekostning. Hvis Skat ikke har 
modtaget en indbetaling, bliver det beløb, du har modtaget på 
din konto,    anset for at være din løn. Du ved, at det er din net-
toløn. Men Skat anser beløbet for at være din bruttoløn: Ergo 
skal du betale skat af beløbet.
Sådan gør du: Ring til DM, hvis du pludselig må undvære din 
lønseddel fra en arbejdsgiver, der normalt har styr på sit boghol-
deri. Din lønseddel er din eneste kvittering for, at arbejdsgiveren 
har indbetalt skat af lønnen.

Hed sommer i Lg

Juli måned satte en kedelig rekord hos Lønmod-
tagernes Garantifond. Næsten 3.200 danske løn-
modtagere søgte om erstatning for løn og ferie-
penge, som deres virksomheder ikke kunne betale.

Lønmodtagernes Garantifond har allerede i år 
udbetalt over 600 mio. kr. Summen af udbetalin-
gerne for årets syv første måneder har dermed 
rundet den samlede mængde udbetalinger for hele 
2008.

Årsagen er et stigende antal konkurser. Hver 
måned går flere hundrede virksomheder konkurs. I 
juli i år gik 475 virksomheder konkurs. I juli sidste 
år gik 278 virksomheder konkurs.

FALSK KONKURS

Din situation: Din arbejdsgiver siger, at virksomheden har ind-
givet en begæring om konkurs. Du er fyret, fritstillet og bliver 
sendt hjem uden løn.
Pas på: Hvis virksomheden ikke reelt er erklæret konkurs, får du 
ingen penge fra Lønmodtagernes Garantifond. Nogle arbejds-
givere lyver om virksomhedens status, fordi det er billigere for 
dem, hvis andre begærer virksomheden konkurs.
Sådan gør du: Ring til DM. Din fagforening hjælper dig gerne 
med at tjekke, om virksomhedens ledelse reelt har indgivet en 
konkursbegæring. DM’s konsulenter bistår også gerne med at 
opgøre dine krav og søge dem erstattet gennem Lønmodtager-
nes Garantifond. Du vil i mange tilfælde kunne låne penge i DM’s 
sociale sikringsfond.

KRISEFÆLDE

KRISEFÆLDE

KRISEFÆLDE

DM yder rentefrit lån

DM’s Sociale Sikringsfond yder lån til privatansatte med-
lemmer, der har mistet deres arbejde som følge af en 
arbejdsgivers betalingsstandsning eller konkurs. Lånet 
betales tilbage, når man modtager sine penge fra Lønmod-
tagernes Garantifond. Der går typisk 2-3 måneder.

DU OVERSER FRIST

Din Situation: Du og dine kolleger har knoklet som 
sindssyge. Alligevel er virksomheden gået konkurs. Nu er 
alle sendt hjem. Du tager direkte på ferie.
Pas på: Lønmodtagernes Garantifond skal have din an-
søgning senest fire uger efter at virksomheden er gået 
konkurs. Fonden kan give dispensation og forlænge fri-
sten til fire måneder, men du har ikke automatisk ret til 
dispensation. 
Sådan gør du: Overhold fristen. Ring til DM. Din fagfor-
ening vil hjælpe dig med at få ansøgningen hurtigt af sted 
til Lønmodtagernes Garantifond.

UDLæg ER TABT

Din situation: Du lægger tit ud for en taxatur, en kun-
defrokost eller et kursus på det kreditkort, som firmaet 
har bedt dig om at oprette. Normalt afleverer du bare 
regningen i bogholderiet og får pengene refunderet i god 
tid, inden beløbet bliver trukket på din konto.  
Pas på: Lønmodtagernes Garantifond dækker ikke dine 
gamle regninger. Fondens formål er at dække løntab. 
Under en konkurs må du stille op i køen sammen med de 
andre kreditorer. 
Sådan gør du: Sørg for at adskille virksomhedens økono-
mi og din egen økonomi. Du har ifølge funktionærloven 
krav på at modtage forskud til planlagte udlæg. Specielt 
i krisetider kan det være en dyr fornøjelse at låne sine 
egne penge ud til arbejdsgiveren. Sørg som minimum for 
at få afleveret alle regninger næste dag. Undgå kontante 
udlæg.

KRISEFÆLDE

KRISEFÆLDE

KRISEFÆLDE
KRISEFÆLDE

KRISEFÆLDE

KRISEFÆLDE
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DE
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DE

KRISEFÆL
DE
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KRISEFÆLDE



magisterbladet · 13/0916

 af Martin Ejlertsen · me@dm.dkL DM på sagen

Dyr restance til arbejdsgiver
Man skal være meget påpasselig med at yde restance til sin ar-
bejdsgiver. Ikke mindst, hvis man er ansat i en direktørstilling. Det 
oplevede et DM-medlem. I 2005 blev medlemmet ansat som admi-
nistrerende direktør i et mindre firma, som opsætter fliser og sten. 
Firmaet blev drevet som et interessentselskab af to personer, men 
da det gik i opløsning, havde DM’s medlem et tilgodehavende på 
240.000 kroner for løn, opsigelsesvarsel, fratrædelsesgodtgørelse 
og feriegodtgørelse. De penge nægtede indehaverne at udbetale, 
fordi de mente, at medlemmets ledelse var medvirkende årsag 
til de økonomiske problemer, firmaet var havnet i. Sagen endte i 
Københavns Byret, hvor DM fik fuldt medhold. Sagen blev anket 
af arbejdsgiverne til landsretten, hvor de dog selv udeblev. 
Den blev derfor afvist, og det blev umuligt at få pengene 
fra arbejdsgiverne. Heller ikke Lønmodtagernes Garanti-
fond kunne dække kravet, da DM-medlemmet havde været 
direktør. Sagen endte i fogedretten, og arbejdsgiverne gik til 
sidst begge personligt konkurs. DM måtte på trods af sejr og 
medhold i retten til sidst opgive at inddrive det resterende tilgode-
havende, som løb op i omkring 300.000 kroner.

Sejr i stridighed om  
overenskomster
Akademisk arbejde er gerne betinget af akademisk uddannelse. 
Derfor kan en faglig organisation ikke bare overføre et DM-medlem 
ansat på en DM-overenskomst til sin egen overenskomst uden 
drøftelser mellem parterne. Det skete alligevel for en uddannet 
cand.mag. i musikterapi. Musikterapeuten blev ansat ved en kom-
munal specialskole under vilkår for DM’s overenskomst med Kom-
munernes Landsforening. Under ansættelsen påstår kommunen, 
at musikterapeuten udfører lærerarbejde med kompenserende 
specialundervisning, og derfor vil man overføre musikterapeuten til 
Lærernes Centralorganisations (LC) overenskomst. LC henvender 
sig til DM i 2004 for at overføre DM-medlemmet til sin overens-
komst. Det modsætter DM sig, fordi musikterapeuten er blevet 
ansat med baggrund i sin uddannelse som cand.mag.. I 2006 ind-
går Amtsrådsforeningen og LC et forlig, der betyder, at en række 
stillinger overføres til LC – heriblandt musikterapeuten fra DM. Det 
får DM til at indlede en voldgiftssag mod amtet og Amtsrådsfor-
eningen, der med strukturreformen ender i kommunalt regi. I juni 
2009 bliver sagen forhandlet på plads ved en faglig voldgift. DM 
får medhold, men på trods af et sejrrigt udfald får DM ganske op-
sigtsvækkende ikke tilkendt en bod. Det er formentlig hensynet til 
arbejdsgiveren, der har vejet tungt i afgørelsen. Sagens omkostnin-
ger er endnu ikke opgjort. 
  

Bekostelig mundtlig aftale
Når man ikke nedfælder aftaler med sin arbejdsgiver på skrift, kan 
det være yderst vanskeligt at dokumentere, hvilke aftaler man reelt 
har. Det kan blive en bekostelig affære. Det må et DM-medlem nu 
sande. Hun var ansat i en tidsbegrænset administrationsstilling på 
et år og ni måneder i en selvejende institution under Kulturministe-
riet. Her skulle hun blandt andet løse en række økonomiske opga-
ver, selvom hun på forhånd erkendte ikke at have erfaring i bogfø-
ring. Sekretariatslederen i institutionen var bekendt med dette og 
ville sørge for oplæring. DM-medlemmet blev gravid under ansæt-
telsen og gik på barsel med 11 måneder tilbage i kontrakten. Under 
orloven ansatte arbejdsgiveren en vikar, mens DM-medlemmet efter 
en mailkorrespondance med arbejdsgiveren under orloven forven-
tede at kunne vende tilbage til arbejdet og få forlænget sin ansæt-
telse. Sådan gik det ikke. Midt i barslen fik hun at vide, at hun ikke 
skulle vende tilbage på grund af sine manglende økonomiske kund-
skaber. Institutionen opslog i stedet en tilpasset stilling og ansatte 
barselsvikaren. DM valgte at stille krav om godtgørelse på cirka 
300.000 kroner med henvisning til ligestillingsloven og opfattelsen 
af, at DM-medlemmets ansættelse var blevet forlænget, hvis hun 
ikke var gået på barsel. Det krav blev først afvist i byretten og siden 
også i landsretten. Grunden var manglen på dokumentation for, at 
der var aftalt en forlængelse af ansættelsen. Konklusion: Man er 
dårligt stillet i midlertidige og opgavebegrænsede ansættelser. Der-
for opfordrer DM sine medlemmer til at få nedfældet aftaler med 
arbejdsgiveren på skrift. 
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stadig tilgang til læreruddannelsen
Sidst i juli fik næsten 3.000 ansøgere den glade melding om, 
at de var optaget på læreruddannelsen. Siden da er yderligere 
180 blevet optaget, og det er især i de byer, hvor der var rift 
om pladserne, at ekstra studerende er sluppet ind. Lærerud-
dannelsen i Odense har optaget yderligere 32, Blaagaard/
KDAS har optaget 99 mere, og på læreruddannelsen i Silke-
borg er yderligere 28 studerende kommet ind. 

Den udvikling glæder undervisningsminister Bertel Haarder.
“Tak til professionshøjskolerne, fordi de lyttede til min 

opfordring til at optage nogle flere lærerstuderende. Nu 
kommer 180 flere i gang med uddannelsen, og det er ikke 
sket på bekostning af de små uddannelsessteder i de tyn-
dere befolkede områder. Det ekstra optag har altså ikke på 
nogen måde skadet lærerforsyningen i andre dele af landet. 
Det glædelige er jo, at alle læreruddannelser har oplevet 
fremgang”, siger han.

Læreruddannelsen havde per 30. juli 2009 optaget 13 
procent flere studerende i forhold til sidste år. 

Samme udvikling ses på optaget til den korte meritlærer-
uddannelse. Her er søgningen eksploderet i forhold til sidste 
år, selv om den ikke er i nærheden af den store søgning, 
uddannelsen oplevede i sine første leveår. 1.114 har søgt 
meritlæreruddannelsen i år mod 625 sidste år, og det er en 
markant stigning på 78 procent. 

I Undervisningsministeriet forklarer man den øgede in-
teresse med den økonomiske krise, og at deltagerprisen er 
sænket med en tredjedel. Samtidig er adgangskravene også 
sænket, så flere er kvalificerede.

lk

hver tiende studerende  
er udlænding på AU
Flere og flere udenlandske studerende vælger at læse på 
Aarhus Universitet. Dermed ser det ud til, at universitetets 
internationale satsning har båret frugt. I 2008 var 1.031 uden-
landske studerende på udvekslingsophold på Aarhus Universi-
tet, og det var en stigning på 27 procent i forhold til året før. 

Også flere udenlandske studerende vælger at tage hele 
deres uddannelse på universitetet – i alt 2.365, hvilket er 16 
procent flere end året før. 

Mere end hver tiende studerende på Aarhus Universitet 
er dermed udlænding, og det glæder international chef på 
Aarhus Universitet Kristian Thorn. 

“Aarhus Universitets satsning på at tiltrække studerende 
fra udlandet er en succeshistorie. Den internationale eks-
ponering er en vigtig kilde til rekruttering af nye forskerta-
lenter, og de udenlandske studerende medvirker til at sikre 
relevans, aktualitet og kvalitet i det faglige udbud. Dertil 
kommer de vigtige sproglige og interkulturelle kvalifikationer, 
som danske studerende får ved at deltage i fremmedspro-
gede moduler sammen med studerende fra andre dele af 
verden”, siger han.

De nye tal fra Danske Universiteter viser også, at flere 
studerende fra AU vælger at tage en del af deres uddannelse 
i udlandet.

lk
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“Al forskning kan kommercialiseres. Det 
er jo lidt amerikanernes holdning. Derfor 
er det interessant at lære den amerikanske 
tankegang om forskning at kende, for den 
er meget anderledes end den danske”, 
siger Peter Stougaard, lektor på Institut 
for Jordbrug og Økologi på Københavns 
Universitet. 

Erfaringerne gør han sig på et intensivt 
kursus i entrepreneurship på Food and 
Health Entrepreneurship Academy på uni-
versitetet UC Davis i Californien. Sammen 
med seks danske forskere og studerende 
inden for fødevarer og sundhed deltager 
han i kurset, som er første tiltag fra et 
nyt dansk-californisk konsortium for sun-
dere fødevarer. Konsortiet er startet af 
UC Davis og Levnedsmiddelcentret, der 
består af fødevareforskere fra fire danske 
universiteter. I fem dage får de danske og 
udenlandske deltagere forelæsninger om 
blandt andet innovation, netværksdan-
nelse, patenter, idé-generering, evaluering 
af forretningspotentialer og teknologi og 
marked. Deltagerne er udvalgt, fordi de 
har en idé til noget, der muligvis kan kom-
mercialiseres eller patenteres. Parallelt 

med forelæsningerne arbejder de i grupper 
videre med deres medbragte opfindelser 
eller idéer.

Cut the crap
Lektor i fødevarekemi Vibeke Orlien fra In-
stitut for Fødevarevidenskab deltager også, 
og hun har medbragt sin ikke færdigudvik-
lede opfindelse af mælkedrikken Koline, der 
er udviklet på en højtryksteknologi, så man 
undgår at tilsætte sukker for at dække over 
den syrlige smag i for eksempel yoghurt. 
“Jeg tog ikke til Californien for at blive 
iværksætter, men for at lære lidt mere om 
processen for at realisere en opfindelse. 
Når man som forsker står med en opfindel-
se, så virker det fuldstændigt uoverskueligt, 
men nu kan jeg følge trinene fra kursets 
materiale”, siger Vibeke Orlien. Materialet 
er delt op i punkter, der beskriver alt fra 
forretningsplan til overvejelser om, hvor 
opfindelsen kan produceres. Punkterne kan 
hjælpe en forsker til at få overblik over, 
hvad man mangler i forhold til at realisere 
idéen. “Det er især gavnligt at lære om den 
såkaldte elevator pitch, hvor man præsen-
terer idéen for en mulig investor på en kort 

entrepreneurship  
in the american way
En chokoladekugle flyver igennem auditoriet, og fødevareforskere fra hele verden ser begejstret 
til. Sådan bliver et intensivt kursus i entrepreneurship skudt i gang på UC Davis i Californien. Danske forskere 
er også med, og der er både inspiration og forundring over ”the american way”.

af Malene Romme-Mølby · mrm@dm.dk  foto: Privat

Det er især gavnligt at lære 
om den såkaldte elevator 
pitch, hvor man præsenterer 
idéen for en mulig investor 
på en kort og præcis måde 
med fokus på markedet”.

Vibeke Orlien, lektor, Institut for Fødeva-
revidenskab, Københavns Universitet

“
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og præcis måde med fokus på markedet. I 
en mentorordning om aftenen får vi afprø-
vet det. Folk fra erhverv, industri og univer-
sitet spørger ind til idéen. Derved får man 
hjælp til at få idéen vendt og drejet og set 
fra alle sider”, siger hun.

Peter Stougaard føler også, at det er 
lærerigt. “Jeg er jo videnskabsmand og må-
ske lidt nørdet, så det er en oplevelse at 
skulle lære at brænde igennem på kort tid 
og sælge ens idé. Det er jo helt andre ar-
gumenter, man skal bruge, end man er vant 
til som forsker. Det er en lektie i cut the 
crap”, siger Peter Stougaard med et grin.

Det er givtigt for de to forskere at stifte 
bekendtskab med det amerikanske iværk-
sætteri, men der er stadig vigtige punkter 
i det danske syn på forskning, som Vibeke 
Orlien gerne vil fastholde. ”Det skal aldrig 
være et mål i sig selv for forskningen, at 
den skal kunne kommercialiseres. Grund-
forskning er stadig vigtig, men en gang 
imellem kunne det måske være meget nyt-
tigt at have entreprenørbrillerne på, når vi 
opdager noget nyt. Det kunne være fint, at 
forskeren lige overvejer, om det skal skri-
ves i en videnskabelig artikel, eller om det 

er et produkt, som vil gøre gavn i samfun-
det”, siger Vibeke Orlien. 

Hun mener, at det skyldes gammel vane, 
at det ikke er alle danske forskere, der gør 
sig overvejelser, om det skal formidles i en 
artikel eller kommercialiseres. Forskere skal 
nok vænne sig til, at de både kan blive kre-
diteret for opfindelser og artikler.

Forskere vil tjene penge
De to danske forskere bemærker, hvordan 
det amerikanske succeskriterium om at 
tjene mange penge også gør sig gældende 
hos forskerne. Det er en stor mentalitets-
forskel imellem danskere og amerikanere. 
“Som dansk forsker ser man ikke sig selv 
som en opfinder, der skal ud at tjene mange 
penge på sine opfindelser. Det er jo ikke 
den overvejende rolle som forsker på et 
universitetet”, mener Vibeke Orlien.

Mentalitetsforskellen bliver også meget 
synlig på kurset, da arrangørerne vil præ-
sentere gode eksempler på forskning og 
iværksætteri. De fortæller om en forsker, 
der har fundet ud af, at plantesteroler har 
en sundhedsfremmende effekt på men-
nesker. Idéen bliver købt af en forretnings-

mand, som begynder at producere chips 
beriget med plantesteroler, så de efter si-
gende bliver meget sundere. Men da idéen 
bliver fremlagt for deltagerne, kommer 
kulturkløften mellem de europæiske og de 
amerikanske forskere til udtryk. “Vi forstår 
simpelthen ikke, hvorfor man vælger at 
bruge så god en opfindelse til et underlø-
digt produkt som chips i stedet for rigtig 
mad. Amerikanerne derimod mener ikke, at 
det er et underlødigt produkt, for de er jo 
vant til at spise en del chips. Da bliver det 
tydeligt, at danske forskere måske gerne 
vil være med til at kommercialisere deres 
idéer, men det er bestemt ikke ligegyldigt 
med hvad og hvordan”, fortæller Peter 
Stougaard. Til gengæld synes han, at det 
er meget stimulerende at møde den ame-

Vibeke Orlien (tv.) afprøver gruppens chokola-
deaffyringsopfindelse. Deltagerne fik et stykke 
pap, tre elastikker og et kort, og så skulle de 
i grupper sammen opfinde en ting, der kunne 
affyre en chokoladekugle.
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rikanske entusiasme og entrepreneurship, 
hvor de i bedste Obama-stil siger “yes we 
can” i stor kontrast til den danske jantelov. 
“Jeg tror egentlig, at meget af den danske 
grundforskning med en lille drejning måske 
kunne kommercialiseres. Men vi er ikke til-
strækkeligt trænet til at tænke i anvendte 
baner, og det kan sådan et kursus hjælpe 
med til”, siger Peter Stougaard. Han tror, 
at han vil få gavn af sin nye viden om kom-
mercialisering af en opfindelse. Han har for 
nylig søgt patent på et grønlandsk enzym, 
der er aktivt ved lave temperaturer. Enzy-
met gør det muligt at behandle mælk, så 
mennesker med laktoseintolerance også 
kan drikke mælk. Idéen har han også med 
til Californien og får gode råd fra folk fra 
industrien, erhverv og universiteter.

De sidste to dage af kurset vælger de 
i grupperne en idé, som de vil arbejde 
videre med til en præsentation over for 
et dommerpanel af fem rigtige investorer 
og industriledere. I Vibeke Orliens gruppe 
vælger de at arbejde videre med hendes 
idé for en drikbar mælkesnack.

“Vi lavede en præsentation af idéen, 
hvor vi vurderede idéens problemer, tek-

nologi, markedssegment, konkurrenter, 
forretningsmodel, marketing og prisvur-
dering. Og vi fik en overvejende positiv 
bedømmelse”, fortæller Vibeke Orlien, der 
vil arbejde videre på idéen i Danmark med 
nye øjne.

Foods for Health

Foods for Health er et forsk-
ningskonsortium mellem føde-
vareuniversitetet UC Davis og  
Levnedsmiddelcentret (Levneds-
middelcentret er et samarbejde 
mellem Danmarks Tekniske 
Universitet, Københavns Uni-
versitet, Aarhus Universitet og 
Syddansk Universitet), der blev 
dannet i starten af 2009.

Tanken med konsortiet er, 
at danske og amerikanske 
forskere skal forske og samar-
bejde om at skabe ny viden om 
fødevarers virkning på sundhe-
den. Ambitionen er at udvikle 
funktionelle fødevarer, der kan 
styrke helbredet og forebygge 
sygdomme.

Konsortiet er et resultat af 
flere års samarbejde mellem 
UC Davis og Innovation Center 
Denmark i Silicon Valley.
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“Jeg tror egentlig, at meget af den danske grundforskning med en lille drejning måske kunne kommercialiseres. Men vi er ikke tilstrækkeligt trænet 
til at tænke i anvendte baner, og det kan sådan et kursus hjælpe med”, siger Peter Stougaard, lektor på Institut for Jordbrug og Økologi på Køben-
havns Universitet.

Jeg er jo videnskabsmand  
og måske lidt nørdet, så det  
er en oplevelse at skulle lære  
at brænde igennem på kort  
tid og sælge ens idé”.

Peter Stougaard, lektor, Institut for Jordbrug 
og Økologi, Københavns Universitet

“





magisterbladet · 13/09 21

XXXUPDATEXXXXXXXXX 
XXX XXXXXX 
XXX XXXWEB WWW.UPDATE.DKXXX @UPDATE.DKXXXXX

Styrk din kommunikation
Følg Journalisthøjskolens åbne uddannelser. Du kan tage et 

diplomuddannelse i journalistik op over nogle år.

Vælg mellem tre spor:

og nogle kører online.

WWW.UPDATE.DK/

Foto: Hung Tien Vu



magisterbladet · 13/0922

Et stadig stigende antal danskere forlader 
arbejdsmarkedet for tidligt, fordi en psykisk 
lidelse tvinger dem til at gå på førtidspen-
sion. Hver anden førtidspension i dag skyl-
des således en psykisk lidelse. Siden 2004 
er dette antal steget med 10 procentpoint 
og udgjorde i 2008 samlet set 48 procent 
af de mere end 16.500 samlede tilkendel-
ser af førtidspensioner. Det viser nye tal fra 
Ankestyrelsen om førtidspensionister.

I Ankestyrelsen følger man op på kom-
munernes sagsbehandling på området. 
Netop afgået analysechef i Ankestyrelsen 
Niels Arendt Nielsen mener, at kommuner-
ne skal blive langt bedre end i dag til at ar-
bejdsprøve sygemeldte. Alt for mange en-
der med at få en førtidspension, uden det 
er prøvet ordentligt af, om de rent faktisk 
kan varetage et arbejde.

“Sagsbehandlingen i kommunerne er 
ikke tilstrækkelig i omkring 20 procent 
af sagerne. En bedre sagsbehandling kan 
give udslag i, at flere måske kunne komme 
tilbage i arbejde i stedet for at ende på 
førtidspension”, siger Niels Arendt Nielsen.

Formand for Foreningen Af Praktiseren-
de Speciallæger (FAPL) og praktiserende 
speciallæge i psykiatri Niels Siebuhr har 
23 års erfaring på området. Han mener 
også, at sagsbehandlingen af sygemeldte i 
kommunerne er mangelfuld.

“Det sociale sagsbehandlingssystem i 
kommunerne er mangelfuldt, for man har 
flere steder ikke de rette fagfolk med psy-
kiatrisk ekspertise tilknyttet. Kommunerne 
har fået retten og pligten til at løfte opga-
ven, men har ikke ressourcerne til at løfte 
den. Mange sygemeldte kunne hjælpes til-
bage, men opgiver, fordi de ikke kan stå for 
presset i systemet”, siger Niels Siebuhr.

Uheldig udvikling
Det er en meget uheldig udvikling, at man 
sender så mange mennesker på varige, 

passive ydelser, når der er mulighed for en 
bedring, udtaler chefkonsulent i Arbejds-
markedsstyrelsen Anne Cathrine Tjellesen. 
Hun understreger, at det er vigtigt, kommu-
nerne forsøger at hjælpe dem, som bliver 
ramt af psykiske lidelser – også selvom det 
kan tage tid. 

“Der har nok tidligere været en berø-
ringsangst hos sagsbehandlerne i kom-
munerne. Men indtrykket er, at den megen 
fokus, der har været om emnet, har gjort 
kommunerne mere trygge ved at tage 
fat i sagerne. Det kan dog godt tage tid, 
før man ser de reelle resultater slå rigtigt 
igennem i kommunerne”, siger Anne Ca-
thrine Tjellesen. 

I pensionskassen for magistre og psyko-
loger, MP Pension, oplever man også den 
eksplosive stigning af førtidspensionister. 
Antallet af invalidepensioner fra 1999 
til 2008 er steget med mere end 300 
procent til knap 200 personer. Halvdelen 
skete i 2008 på baggrund af en psykisk 
lidelse. Rådgivningschef Kenneth Peter-
sen mener, at den markante stigning især 
skyldes, at der er kommet flere sygdomme, 
som giver psykiske symptomer, som bl.a. 

piskesmæld og tinnitus. Desuden mener 
han, at man i dag langt hurtigere spotter 
symptomer for psykiske lidelser. 

“Tidligere skulle der mere til for at få en 
førtidspension fra det offentlige på grund 
af en psykisk lidelse. Det skyldes, at man 
tidligere alene så på de lægelige konse-
kvenser i tilkendelsen. I dag ser man også 
på de sociale konsekvenser”, siger Kenneth 
Petersen. 

I 2000 blev der indgået en bred poli-
tisk aftale om en førtidspensionsreform, 
som trådte i kraft den 1. januar 2003. 
Den skulle sikre, at personer, der har en 
arbejdsevne, får mulighed for at bruge den 
på arbejdsmarkedet. Men i Beskæftigel-
sesministeriet erkender man, at det ikke er 
gået som forventet. For stadig flere perso-
ner ender på offentlig forsørgelse, stadig 
flere får tilkendt førtidspension på grund 
af psykiske lidelser, og også mange unge 
får tilkendt førtidspension. 

I løbet af august vil Arbejdsmarkedskom-
missionen fremlægge forslag, der blandt 
andet skal ændre på denne udvikling.

Læs artiklen på side 5.

psykisk syge parkeres  
uden for arbejdsmarkedet
Gennem ti år er antallet af førtidspensionister med psykiske lidelser steget. Eksperter 
kritiserer sagsbehandlingen i kommunerne for, at ikke flere vender tilbage til arbejdsmarkedet.
 
af Martin Ejlertsen · me@dm.dk

Tidligere skulle der mere til for 
at få en førtidspension fra det 
offentlige på grund af en psy-
kisk lidelse. Det skyldes, at man 
tidligere alene så på de lægelige 
konsekvenser i tilkendelsen. I dag 
ser man også på de sociale kon-
sekvenser”. 

Kenneth Petersen, rådgivningschef, MP Pension 

“
Førtidspension

Førtidspension kan tilkendes perso-
ner indtil det fyldte 65. år. 

Ansøgerne i 2008 var i gennem-
snit 46,2 år. Det er overvejende 
personer i aldersgruppen 40-59 år, 
der søger om førtidspension. 

I 2008 blev 48 procent af an-
søgerne tilkendt førtidspension 
på grund af psykiske lidelser, som 
dermed er den hyppigste hoved-
diagnose blandt ansøgere. 
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I en eksistentiel krise er der ikke overskud 
til at finde ud af, hvad man skal gøre. Mens 
det komplekse samfund kan alt andet end 
at vente, står et stigende mindretal tilbage 
med en altomsluttende ensomhed og et 
mørke, der udvikler sig til sygdom. En psy-
kisk lidelse. 

De seneste ti år er antallet af førtids-
pensioner med psykiske lidelser bare 
steget og steget. Birgitte Møller kan blive 
den næste i statistikken. Meget tyder på, 
at det er en reel risiko. Det siger hun selv 
med en nyvunden realisme: 

“Det er meget vigtigt at være realistisk. 
Jeg vil langt hellere have min pension end at 
gå på arbejde, hvis jeg ikke kan. Alt andet vil 
være et selvbedrag med en kæmpe pris”. 

I 40 år har Birgitte Møller ellers ar-
bejdet uafbrudt. Men i sommeren 2006 
bliver hele hendes liv på et øjeblik vendt 
på hovedet. Midt i sommeren får hendes 
mand konstateret fremskreden kræft. 

“Beskeden giver mig et chok, og jorden 

forsvinder under mig. Fra en totalt vel-
fungerende hverdag med mand og voksne 
børn vender min verden 180 grader”, siger 
Birgitte Møller. 

Hun er 58 år, seminarieuddannet og 
cand.phil. fra Københavns Universitet. 
De seneste otte år har hun arbejdet som 
specialkonsulent i Københavns Kommune, 
hvortil hun blev hentet fra en lektorstilling. 

Den frygtelige besked til familien bosid-
dende i København afføder en naturlig for-
ståelse fra arbejdspladsen for, at Birgitte 
Møller fortsætter med at arbejde videre på 
nedsat kraft. 

Hun bevarer en stædig tro på, at det 
nok skal løse sig. Hendes mand oplever 
også bedring, og optimismen breder sig, 
men hen over julen får han tilbagefald. Bir-
gitte Møller forsøger stadig at holde fast i 
arbejdet, men hændelserne i privatlivet kan 
ikke længere afskærmes fra arbejdslivet.

”Jeg kan ikke arbejde. Det kan jeg faktisk 
godt mærke. Jeg er alt for meget på og 

lyver over for mig selv, arbejdsgiveren og 
alle andre om, at det nok skal gå. Så jeg får 
nedsat tid”, siger hun. 

Drukner i mørket
I april 2008 dør Birgitte Møllers mand. Hun 
går hjemme i en måned, og hun føler sig 
derefter klar til at starte på arbejdet igen. 
Men det er hun langtfra. Hun kan stort set 
ikke kommunikere med sine kolleger, og 
hun sidder handlingslammet ved sit skri-
vebord. Hun laver fejl på fejl og kan ikke 

Pludselige omvæltninger i livet kan få store omkostninger for selv de mest velfungerende. 
Birgitte Møller risikerer at ende på førtidspension på grund af en psykisk lidelse. 

af Martin Ejlertsen · me@dm.dk   foto: Henrik Petit



“jeg var ved at drukne i mørket”

Alle gør, hvad de skal, men intet 
bliver koordineret, så hjælpen er 
fragmenteret. Jeg falder gennem 
maskerne i sikkerhedsnettet”.

“
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gennemføre møder. Det ender i angst- og 
panikanfald. 

“Jeg er ved at drukne fuldstændigt i et 
mørke, men jeg kæmper, for jeg vil ikke gå 
ned”, siger hun. 

Samtidig sker der en stor omstruktu-
reringsproces på arbejdspladsen i kom-
munen, som bestemt ikke gør hverdagen 
nemmere for hende. Birgitte Møllers 
tillidsrepræsentant får hende visiteret til 
flere samtaler hos en psykolog hos Falck 
Healthcare, der udbyder sundhedsydelser 
til virksomheders medarbejdere. Samtidig 
fortsætter Birgitte Møller med at arbejde 
på nedsat tid. 

Psykologsamtalerne hjælper, men er slet 
ikke nok. Julen udvikler sig til et mareridt, 
og i januar kollapser hun i hjemmet. En 
nabo får ringet efter en ambulance, og 
Birgitte Møller bliver indlagt på Amager 
Hospital med mistanke om en blodprop. 
På hospitalet mener man, kollapset er et 
resultat af en kraftig stressreaktion. Beske-
den til hende er derfor: Intet arbejde over-
hovedet. Fire uger senere er hun alligevel 
tilbage på arbejde.

“Jeg har mistet min mand, men jeg vil ik-
ke også miste mit arbejde. Jeg ville arbejde 
og ikke være en patient, for der har været 
så meget sygdom omkring mig”, siger Bir-
gitte Møller. 

Hun får med det samme en hastesag på 
arbejdet, men sidder bare lamslået på sin 
stol bag skrivebordet og kigger på en helt 
sort skærm. Hun fortæller sin chef, at hun 
må sygemelde sig igen. Det er indtil videre 
Birgitte Møllers sidste arbejdsdag.

Til læge
Hun går nu direkte til sin læge. Det giver 
hende langt om længe et mindre gen-
nembrud. Hun får en ny henvisning til en 
psykolog og bliver desuden sendt til Rigs-

hospitalets Hukommelsesklinik. At andre nu 
tager ansvaret for at hjælpe hende, er en 
stor lettelse.

“Jeg skulle have været til min egen læge 
langt tidligere i forløbet. Som pårørende 
møder man i sådant et langt sygeforløb alt 
for mange ukoordinerede instanser. Derfor 
drukner man let. Alle gør, hvad de skal, 
men intet bliver koordineret, så hjælpen er 
fragmenteret. Jeg falder gennem maskerne 
i sikkerhedsnettet”, siger Birgitte Møller og 
fastslår, at hun ikke føler nogen vrede, men 
til gengæld forvirring. 

“Den afgørende sætning er derfor: Du 
skal til din egen læge, for lægen kan koor-
dinere indsatsen og tage det ansvar, som 
man som kriseramt slet ikke selv kan bære”, 
siger hun.

På Rigshospitalet bliver hendes kogni-
tive formåen undersøgt. Her konstaterer 
man, at hun har kognitive problemer med 
opmærksomhed, koncentration og opfølg-
ning. Det er ikke sikkert, hun bliver helt sig 
selv igen, men hun kan få det meget bedre.

“De mener, at den psykiske belastning 
gennem lang tid har givet skader, og at jeg 
kan genoptræne de skader igen. Det kræ-
ver tid og ro”.

Skræddersyet ordning
Dansk Magisterforening opfordrer hende til 
at søge en midlertidig hel invalidepension 
gennem hendes pensionskasse, MP Pension, 
hvor der er ordninger skræddersyet til hen-
des situation. Her bliver hun vurderet som 
berettiget til en midlertidig pension i et år, 
hvorefter man vil genoptage sagen. Betingel-
sen er, at hun enten skal opsige sit arbejde, 
søge orlov eller arbejde maksimalt ti timer 
om ugen. Birgitte søger derfor om orlov fra 
arbejdet, for hun mener, det er omkostnings-
frit for alle parter, og at det vil give hende 
den rette tid og ro til at komme sig. 

Hun bliver i stedet for indkaldt til en 
samtale på arbejdspladsen. Her får Birgitte 
beskeden, at de bliver nødt til at afskedige 
hende, fordi de ikke kan få arbejdet til at 
virke med hendes fravær. Hun får dog sam-
tidig at vide, at døren til arbejdspladsen 
ikke er lukket, men at de gerne vil hjælpe 
hende tilbage, hvis der bliver mulighed for 
det. 

Birgitte Møller har en femmåneders op-
sigelsesperiode, hvorefter hendes midler-
tidige invalidepension i starten af næste år 
kan træde i kraft. Sagen med Københavns 
Kommune befinder sig i høringsfasen. 
Hvad fremtiden herefter vil bringe, er uvist. 

“Jeg ved på nuværende tidspunkt ikke, 
om det bliver muligt at komme i arbejde 
igen. Nu har jeg en tænkepause, og tiden 
skal gå til at finde ud af, hvilke muligheder 
jeg har. Skal jeg på varig pension, eller skal 
jeg tilbage til arbejdsmarkedet? Min alder 
og kapacitet gør, at jeg nok er på vej ud 
af arbejdsmarkedet, selv om jeg har syv 
aktive år tilbage i mig. Jeg har lysten til 
at arbejde igen, men det skal en lægelig 
vurdering afgøre. Det har jeg erkendt. Jeg 
tager det, som det kommer”. 

Jeg er ved at drukne  
fuldstændigt i et mørke,  
men jeg kæmper, for jeg  
vil ikke gå ned”.

“
Siden hendes mand blev ramt af og døde af kræft,  
har Birgitte Møller kæmpet med en psykisk lidelse.  
“Jeg havde mistet min mand, men jeg ville ikke også miste 
mit arbejde. Jeg ville arbejde og ikke være en patient,  
for der havde været så meget sygdom omkring mig”,  
siger Birgitte Møller. 
Det er en lægelig vurdering, om hun kan arbejde igen  
eller bliver tilkendt førtidspension. 
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BUPL STYRKER FORSKNINGEN
- FORDI VIDEN GØR EN FORSKEL

BUPL ønsker mere forskning i pædagogik og i 
pædagogisk arbejde. Derfor har vi lige nu en 
forskningspulje på 10 mio. kr. til støtte for projekter, 
som skaber ny viden om pædagoger og gavner 
kvaliteten i dag-, fritidsinstitutioner og klubber. 
Læs mere om forskningstemaerne og hent 
udbudsmateriale på www.bupl.dk/forskning

Deadline er 14 september 2009

Mændene dominerer fuldstændigt topjobbene i kommuner og 
departementer. Mest skæv er kønsfordelingen på landets rådhuse, 
hvor kvinder i de højeste stillinger er et særsyn. Ud af i alt 104 
kommunaldirektører er kun ni kvinder. Seks af de kvindelige kom-
munaldirektører er ansat i Storkøbenhavn, og det betyder til gen-
gæld, at resten af Sjælland kun har mandlige kommunaldirektører 
– det samme gælder for Fyn. 

Samme mangel på ligestilling finder man blandt departements-
cheferne, hvor kun to ud af 19 er kvinder, viser en optælling fra 
Ugebrevet A4 gennemført i begyndelsen af august i år. 

Ud af i alt 168 offentlige topstillinger er kun 14 procent besat 
af kvinder.

Det er et problem, mener Karen Sjørup, lektor på Roskilde 
Universitet og ekspert i ligestilling. 

“Demokrati forudsætter, at vi alle har lige muligheder inden 
for staten. Hvis man har meritterne i orden, skal alle have samme 
chance. Men når det viser sig, at ens køn betyder noget for ens 
chance for at få et bestemt job, er det da klart et demokratisk 
problem”, siger Karen Sjørup til Ugebrevet A4. 

lk

topembedsmænd er… mænd

“Kender du Svend-Åge? Ham ka’ vi li’”, synger man i en 
gammel børnesang. En tekst, der er meget betegnende 
for, hvordan danske chefer ansætter medarbejdere. En ny 
undersøgelse fra Ugebrevet A4 viser nemlig, at hver ot-
tende dansker har oplevet, at deres chef ansatte en nær 
ven eller et familiemedlem – og at det udelukkende skete 
på baggrund af relationen.

Men det er ikke kun cheferne, der tænker på Svend-
Åge og de andre venner, når en stilling er ledig. Under-
søgelsen viser, at knap hver femte har oplevet, at deres 
kollega har skaffet job til en ven eller et familiemedlem. 
Et job, som de udelukkende fik på grund af relationen.

Den mest almindelige oplevelse er, at kolleger skaf-
fer job, til venner eller familie, men hele 13 procent har 
oplevet, at deres chef har ansat sine nærmeste. Og det 
er ikke okay at ansætte venner eller familie, hvis man 
spørger medarbejderne. Knap halvdelen ser det som et 
problem. 

Undersøgelsen viser da også, at nepotismen på ar-
bejdspladsen har konsekvenser. 37 procent mener, det 
har skabt dårligere arbejdsmiljø, mens 35 procent har 
mistet tilliden til chefen.

lk

nepotismen trives 
på arbejdspladserne
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Vigtige danske forskningsresultater ender 
gerne på udenlandske hænder. Det skaber 
en underudnyttelse af forskningsresultater, 
og det betyder, at Danmark hvert år går 
glip af et trecifret millionbeløb. Det fastslår 
en ny cost-benefit-analyse af publicerings-
modeller, der er gennemført af Danmarks 
Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek og 
Styrelsen for Bibliotek og Medier i sam-
arbejde med det europæiske Knowledge 
Exchange-netværk. 

Danske forskere overdrager ofte deres 
forskning og videnskabelige resultater 
til store kommercielle forlag, som tager 
høje priser for adgang til resultaterne og 
derved får monopol på denne viden. Den 
udvikling bør der ændres ved, mener kon-
torchef i Styrelsen for Bibliotek og Medier 
Jakob Heide Petersen. 

“Når en forsker laver en videnskabelig 
artikel i Danmark, sker der typisk det i 
dag, at forskeren afgiver alle rettighederne 
ved en publicering. Der bør udarbejdes 
politikker på de enkelte institutter om 
publicering. Man kunne eksempelvis sige, 

kamp om ophavsretten 
til forskning

Med publicering af forskning i udenlandske tidsskrifter  
mister forskere ofte ophavsretten til deres forskning, og samfundet mister 

millioner af kroner på den konto, fastslår ny rapport. Men forskningskvalite-
ten og forskningsfriheden sikres i tidsskrifterne, fastslår ophavretsekspert. 

af Martin Ejlertsen me@dm.dk

Ophavsret

Ophavsret er retten til at bestemme over, hvor, hvornår og hvor-
dan ens tekster og værker skal publiceres, og desuden retten til 
at forbyde ens forskning og værker offentliggjort, uden man har 
givet tilladelsen.

De basale regler om ophavsret står i ophavsretsloven. Loven 
beskytter bl.a. litterære og kunstneriske værker.

Læs mere på www.ubva.dk.



magisterbladet · 13/09 27

at forskeren indvilger i at give sin arbejds-
plads en kopi af værket”, siger Jakob Heide 
Petersen.

Det er muligt, at de kommercielle forlags 
betalingskrav for indsigt i forskning er for 
høj. Men det er forkert at tro, at al forsk-
ning bare skal være open access, forklarer 
Morten Rosenmeier, som er lektor på Det 
Juridiske Fakultet på Københavns Universi-
tet og formand for Udvalget til Beskyttelse 
af Videnskabeligt Arbejde (UBVA). ”Blandt 
andet fordi der ligger en kvalitetssikring i 
den peer review, som en række tidsskrifter 
foretager som betingelse for offentlig-
gørelse”, siger Morten Rosenmeier og 
understreger, at tidsskrifterne foretager en 
meget væsentlig forarbejdelse og forfinelse 
af den forskning, som indsendes, så man 
får noget mere end bare ved open access. 

Ingen differentieret beskyttelse
Man kan ifølge Morten Rosenmeier ikke 
indføre en differentieret ophavsretlig be-
skyttelse eller en egentlig pligt til open ac-
ces på forskningsområdet.

“Det har for et par år siden været drøf-
tet at indføre en arbejdsgiverregel, der 
overførte forskernes ophavsret til universi-
teterne, men hverken universiteterne, for-
skerne eller politikerne ville være med til 
det”, siger Morten Rosenmeier, der mener, 
det vil være et dybt indgreb i forskningsfri-
heden at fratage forskerne muligheden for 
at bestemme over deres egen forskning. 
Han peger dog på en anden løsning.  

“Man bør hjælpe forskerne, så de ikke 
behøver at give ophavsretten videre til 
forlagene i det omfang, de gør nu. Og man 
kan skabe mere open access ved at give 
forskerne bedre muligheder for elektronisk 
publicering og hjælpe dem med vejledning 
i kontakten med tidsskifterne”, siger han. 

Morten Rosenmeier uddyber, at hvis 
man som forsker skal bevare ophavsret-
ten til den forskning, man offentliggør 
som open access, kan man forsyne den 

med en “creative 
commmons licens”, 
hvor man trykker nogle 
små piktogrammer, som 
angiver, hvilke beføjelser der er 
tilknyttet værket, og hvad andre må bruge 
det til. 

“Hvis forskeren ikke selv kan vælge, 
hvordan værket må bruges, mister for-
skeren sin ophavsret, og det vil på sigt 
forringe hele forskningskvaliteten”, siger 
Morten Rosenmeier.  

Ingen tvang
Mellem de nordiske lande har der med støt-
te fra Nordisk Ministerråds NordForsk-pro-
gram i de seneste tre år været arbejdet på 
et fælles standardiseret koncept for open 
access, der blandt andet sigter mod, at 
der kan søges på tværs af institutionernes 
forskningsresultater. I dette nordiske pro-
gram ses open access og forlagenes tids-
skriftdatabaser som to publiceringsformer, 
der supplerer hinanden. Videnskabsministe-
riet har desuden taget initiativ til at ned-
sætte en open access-arbejdsgruppe, som 
skal udarbejde anbefalinger til, hvordan 
man kan fremme open access i Danmark.

Problemet er da også, at der herhjemme 
endnu ikke er fundet nogle former til at få 
dansk forskning bedre frem via open ac-
cess, pointerer Marianne Alenius, som er 
direktør for Museum Tusculanums Forlag 
på København Universitet, og som sidder i 
Forlæggerforeningens bestyrelse.

“Vi skal have fundet nye samarbejdsmo-
deller, så man kan lave gratis publikationer 
af forskningen, hvor forlagene er afsendere 
og kan markedsføre og redigere materialet, 
så man får nogle fornuftige output ud af 
det. Med den nuværende udvikling dør de 
små og mindre forlag, og med dem både 
tidsskrifter og bøger, så det er afgørende 
at handle nu”, siger Marianne Alenius.   

Jakob Heide Petersen anerkender, at 
man ikke kan tvinge en udvikling med open 

access igennem, og 
han understreger, at 

rapporten om open ac-
cess derfor kan bruges som 

input i debatten for at komme 
videre. 

“De store anerkendte tidsskrifter kan 
vi ikke tvinge til at give open access, 
men vi kan lave et system, der garante-
rer en dansk kopi af offentlig finansieret 
dansk forskning, hvortil der er fri adgang, 
så vigtige resultater ikke går tabt”, siger 
Jakob Heide Petersen.

Ifølge Morten Rosenmeier kan det få 
katastrofale følger for dansk forskning, hvis 
man tvinger en pligt igennem til at publi-
cere forskning via open access. 

“Det vil sende dansk forskning ned på 
tredje klasse, fordi den ikke længere bliver 
kvalitetssikret og bearbejdet som i dag. 
Danske universiteter ranker sig desuden i 
forhold til de anerkendte tidsskrifter, som 
deres forskere publicerer i. Det vil man mi-
ste, hvis man går over til ren open access”.   

Creative Commons

Creative Commons er en nonprofit 
organisation, som arbejder for at 
fremme muligheden for, at individer, 
virksomheder og institutioner kan 
sikre sig copyright på deres kreative 
arbejde.  

Creative Commons-license gør 
det på en nem måde muligt for bor-
gere selv at ændre deres vilkår for 
copyright fra “all rights reserved” til 
“some rights reserved”.

En license fra Creative Commons 
er gratis. 

Læs mere på  
www.creativecommons.org.  
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Det Akademiske Folkekøkken (2:9)
af Jonatan Leer, magister, kok og meget mere

Kaninerne blev rigtignok forbavsede. De 
sad og nød månelyset ved den gamle pro-
vencalske mølle, da en ung mand pludselig 
kom til syne og lukkede sig ind. Møllen 
havde stået tom så længe, at kaninerne var 
begyndt at tro, at møllere var en uddød 
race. En anden, der også spilede øjnene op 
ved det uventede besøg, var lejeren på før-
ste sal: en gammel tænksom ugle. Den unge 
mand var dog ikke sen til at forny uglens 
lejekontrakt og slog sig ned i stueetagen.

Den unge mand var den franske forfatter 
Alphonse Daudet, der arvede en gammel 
mølle i Provence. Det var her, han skrev 
den underfulde “Breve fra min mølle” – en 
eventyrlig samling historier og oplevelser 
fra Provence. Han formåede som få at gøre 
den provencalske natur og den sydfranske 
folklore til levende litteratur. 

Hver gang jeg genlæser disse stemnings-
fyldte fortællinger, får jeg straks lyst til 
at tage en bid af Provence med alle dens 
nuancer af vild timian, olivenolie og gril-
let hvidløg. Ratatouille er en af de bedste 
måder at få et provencalsk pust igennem 
et dansk køkken.

Det er en slags vegetarragout, som der 
findes lige så mange versioner af, som der 
findes jægerkoner i Occitanien. Fælles for 
dem er dog et farverigt grønsagsfirkløver: 
den sorte aubergine, den fuldrøde tomat, 
den grønne courgette og den dybrøde pe-
ber. Min udgave adskiller sig fra mere klas-
siske varianter ved at være ovnbagt og rig 
på citron og hele hvidløgsfed. Traditionelt 
ristes grønsagerne i hold i olivenolie på en 
varm pande, men ved bagningen bliver ret-
ten endnu mere aromatisk. Det kræver dog 

en varmluftsovn eller god 
tålmodighed.

Ratatouille er fremragende 
som tilbehør til lam, men 
fortjener en gang imellem 
at blive serveret som selv-
stændig hovedret. Så kan 
man servere en veltem-
peret gedeost bagefter, 
hvis gæsterne stadig 
er sultne. 

Jonatan Leer er mag.art. i lit-
teratur og fransk – og kok. Hans 
studier har vakt hans interesse for 
de historier, der gemmer sig bag 
måltiderne. “Køkkenet er blevet et 
refugium for den moderne mand 
og hans identitetskrise”, sagde Jo-
natan Leer i artiklen “Den akade-
miske kok”, som blev bragt i sidste 
nummer af Magisterbladet.Fo
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Ratatouille 
– et postkort fra Provence

Foto: Scanpix
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1) Start med tomaterne: De skæres i halve på tværs af stilken, placeres på bagepapir 
på en bageplade med skindsiden nedad, krydres med akaciehonning, salt, timianblade 
og groft peber. Så bages de langsomt i ovnen helst 4 timer ved 100 grader eller, hvis 
man har travlt, 2 timer ved 120 grader. Jo længere bagetid, jo mere intensitet. Efter 
halvdelen af tiden kommes citronerne, der er skåret i tykke skiver, ved. 
2) Imens gøres resten af grønsagerne klar: Auberginerne og courgetterne skæres i 
centimetertykke skiver, lægges på bagepapir og pensles med olie og salt. De bages, 
når tomaterne er færdige i 30-40 min. ved 170 grader, til de er næsten møre. De må 
godt tage farve, men de skal bevare lidt struktur. 
3) Løgene skæres i tynde skiver, lægges i et fad sammen med alle hvidløgsfeddene, der 
skal være hele og upillede. Fadet sættes ind og bages under auberginer og courgetter i 
ca. lige så lang tid (til de er bløde).
4) Når det er færdigt, skrues der op for grillen, og de røde peberfrugter grilles hele 
for fuld kraft, til de er godt sorte over det hele. Så puttes de i en skål med film over 
et par minutter, så er skindet og kerner nemt at fjerne, og peberne skæres i grove 
strimler.
5) Så puttes alle grønsagerne i en stor gryde med hvidvin, halvdelen af de bagte ci-
troner, dåsetomater, laurbær, timiankviste, havsalt efter smag og bredbladet persille. 
Hvis man ønsker retten mere flydende, tilsættes yderligere vand eller vin.
6) Retten varmes langsomt igennem over en sagte ild. Når den koger, sættes den i 
ovnen, der nu skal være på 170 grader.
7) Så sætter du dig til rette i en dejlig stol, skænker dig en værdig pastis og begynder 
at læse højt for dine gæster af ”Breve fra min mølle” fra starten. Når du er færdig 
med historien om M. Séguins ged, så er det tid til at samle gæsterne omkring bordet.
8) Tag gryden ud af ovnen, og sæt den direkte på bordet sammen med rustikt brød 
og en afkølet rød Côtes du Rhône. Når du løfter låget, vil du blive mødt af dufte, der 
fortæller mindst lige så gode historier om Provence som Daudet.

Ratatouille
(hovedret til ca. 6 personer)

• 4 mellemstore auberginer
• 4 mellemstore courgetter
• 3 store løg
• 8  store tomater (meget modne,  

gerne tangerende til det rådne)
• 3 røde peberfrugter
• 1 helt hvidløg 
• 2 økologiske citroner
• 1 dåse flåede tomater
• 2 dl hvidvin
• En god dusk timiankviste
• 3 laurbærblade
• 1/2 bundt bredbladet persille 
• Lidt akaciehonning
• Havsalt
• Peber
• Olivenolie

Dertil rustikt landbrød, “Breve fra min mølle”  
af Alphonse Daudet og pastis

Vejen til det første job er for mange nyuddannede både lang, 
sej og fyldt med faldgrubber – mange oplever også, at de 
mangler viden og konkrete redskaber i overgangen til arbejds-
livet og arbejdsmarkedet. Men sådan behøver det ikke være! 
Med lidt fornuftigt benarbejde og øvelser bliver det lettere at 
navigere mellem faldgrubber og guldgrubber, og dermed gøre 
vejen til det første job meget kortere.

På dette 1 1/2-dags seminar arbejdes bl.a. med:
Kompetenceafklaring
> hvad kan jeg og hvad kalder man det?
Arbejdsmarkedskendskab
> hvor er magistre ansat og hvad laver de?
Netværk
> hvem er mit netværk, hvordan udvider og bruger jeg det?
Ansøgning og CV
> hvad virker?
Jobsamtalen 
> hvordan får jeg præsenteret mig selv bedst muligt ift. jobbet?

Arbejdsform: 
En kombination af oplæg, øvelser, gruppearbejde og diskus-
sioner. Seminaret er baseret på høj deltageraktivitet, og der er 
hjemmearbejde forud for seminaret samt mellem dag 1 og dag 2.

Vejen til det første “rigtige” job
– jobsøgningsseminar for studerende

Hvor og hvornår:

København Dag 1:  14. september. kl. 9-15
 Dag 2:  28. september kl. 9-12
 
København Dag 1:  30. november kl. 9-15
 Dag 2:  14. december kl. 9-12
 
Århus Dag 1:  16. september kl. 09-15
 Dag 2:  30. september kl. 09-12
 
Odense Dag 1:  11. november kl. 10-16
 Dag 2: 24. november kl. 10-13
 
 Ved alle kurser afsluttes 2. dag med frokost.

Antal pladser Max. 20 –  tildeles efter lodtrækning
Tilmeldingsfrist 10 dage før kursusstart

Tilmelding  www.dm.dk/dmkalender

Målgruppen for disse kurser er studerende. Nyuddannede, 
ledige og andre interesserede medlemmer henvises til DM’s 
øvrige tilbud. Se dem på www.dm.dk/dmkalender 

DM · Dansk Magisterforening 

09214-233_vejen_MB13.indd   1 17/08/09   14.01
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Næsten alene magister

I en artikelserie om de DM-
medlemmer, der er eneste 
magister eller kun har få 
magisterkolleger på arbejds-

pladsen, vil vi give læserne 
et indblik i både dybden og 
bredden i deres arbejde. 
Hvad arbejder de med? 
Hvordan holder de sig fagligt 
i live? Hvad er charmen – el-
ler udfordringen – ved en 
lille arbejdsplads? Hvordan 
er deres arbejdsbetingelser? 

Formen er reportagens. Vi 
kommer ud på din eller jeres 
arbejdsplads for at følge jer 

og selv opleve jeres hverdag. 
Kun på den måde kommer 
vi ind under huden på jer og 
tæt på historien.

I den forbindelse vil vi 
gerne have din hjælp. Hvis du 
er ansat på en arbejdsplads 
med kun få magisterkolleger 
eller slet ingen, vil vi gerne 
høre fra dig. Send os en mail 
med lidt oplysninger om dig, 
dine eventuelle kolleger, dit 

arbejde og din arbejdsplads. 
Vi vil derefter tage kontakt 
til dig. Vores mailadresse er 
magisterbladet@dm.dk

Første artikel i serien kun-
ne du læse i sidste nummer 
af Magisterbladet. Der be-
søgte vi Jakob Thorkild Over-
gaard i Huset i Magstræde i 
København. 

Redaktionen

Klokken 13 mister jeg overblikket. Som 
den eneste i vores lille selskab.

Fotografen er stadig i fuld kontrol. Han 
er gået lidt væk fra os andre for at studere 
lyset, der falder på en særlig poetisk måde 
gennem de høje ruder i Carlsbergs gamle 
tappehal. Fine solstråler rammer to yndige 
ballerinaer, der puster ud efter en prøve. 
Hvordan kan noget menneske sidde så 
elegant i en sækkestol? Fotografen siger 
noget. Pigerne ler. De taler nok om lyset.

Gruppens tredje person er optaget af et 
yngre par, som leder efter dansezone 8 og 
en opvisning i tango. Anna Marie Krarup 
bevarer ro og retningssans. Godt klaret.

Omkring os bølger flokke af menne-
sker rundt i ét stort virvar. En balletpige 
iler forbi med sin tutu. “Strutskørt” for 
os andre. Annas lille sorte metalskilt på 
buksedragten signalerer “medarbejder” og 
“spørg mig”. Det gør de så. Alle sammen.

Vi står på anden sal i Carlsbergs nedlag-
te mineralvandsfabrik. I god overensstem-
melse med industrikulturens omdannelse 
til anden kultur er hallen omdøbt til Dan-
sehallerne. Ifølge dagens trykte program 
står vi lige midt i “Danmarks nye danse-
mekka og Nordeuropas største center for 
moderne dans”.

Vi puster også ud. Anna Marie Krarups 
kyndige vejvisning har bragt os rundt i den 
nedlagte fabrik i Valby i København.

Vi har gået langs rå vægge, pudsede 
vægge og kakkelbeklædte vægge. Vi har 
spadseret over betongulve og linoleumsgul-
ve. Vi har bøjet os ned og mærket på den 
særlige fløjlsbløde gummibelægning, der 
sammen med barrer og spejlvægge er alle 
balletstudiers internationale kendetegn.

Undervejs har vi set på dans: Harlekin 

og Columbine har sprunget og trippet og 
mimet om kærlighedens trængsler i en pen-
gegrisk verden. Balletteatrets Elevskole har 
trænet grand-plié og pirouette. En danser fra 
Den Kgl. Ballet har holdt åben prøve. Co-
penhagen City Ballet har holdt åben prøve. 
Fotografen har holdt åbne øjne. Sådan helt 
generelt. Her er masser af lys.

På mindst ét punkt ligner optrædende 
og ansatte hinanden. De er mere ranke 
end os andre. Deres skuldre er nede og 
tilbage. Deres antrit er kækt, som om også 
deres fødder synes, at det er helt vildt 
sjovt at gå. Faktisk behøver de slet ingen 
skilte uden på tøjet.

“Jeg tror, at vi alle har danset, mere eller 
mindre professionelt, i vores fortid. Vi er i 
hvert fald alle sammen utrolig optaget af 
dans. Det er arbejdets helt store plus. At 
alle er så engagerede og positive og vilde 
med at formidle deres egen glæde over 
dans”, siger Anna Marie Krarup.

Dansk danseglæde vokser
Klokken 13 løber arrangørerne tør for soda-
vand. Lige midt i den gamle tappehal.

Carlsbergs 1.200 flasker sponsorvand 
rækker kun til den første time af 
Dansehallernes indvielse. Der er 

klokken 13  
løb de tør for sodavand
Trippende ballerinaer 
på strakte ankler.  
Senestærke mænd i kraftfulde 
spring. En solrig søndag midt 
i august blev Dansehallerne 
indviet i Carlsbergs gamle tap-
pehal. Vi fulgte et DM-medlem 
på arbejde.

af Lisbeth Ammitzbøll · la@dm.dk    
foto: Søren Hytting.





Anna Marie Krarup
Cand.mag. i moderne kultur 
og kulturforståelse.
Ansat i Dansens Hus som 
koordinator af Dansens 
Dage.
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tre timer tilbage af den åbne del af indviel-
sen. Allerede nu er dagen en succes.

“Jeg fornemmer, at der er en voksende 
interesse for dans i Danmark. For mig er 
det en virkelig stor glæde at opleve, at 
andre mennesker også opdager, hvor dejlig 
det er at danse. Så betyder det mindre, 
om man danser wienervals eller klassisk 
ballet. Man kan bruge dans som motion 
eller som kunstnerisk udtryksform. Det 
er ikke så vigtigt. Det vigtige er, at man 
mærker glæden ved at bevæge sig, måske 
få ømme muskler, og at man oplever den 
selvforglemmelse, man også kan få i glimt, 
når kroppen næsten af sig selv ved, hvad 
den skal”, siger Anna Marie Krarup.

Vi andre skal nok lige øve os lidt, inden 
vi når dertil.  

Anna Marie Krarup har øvet sig, siden 
hun var fem år. I begyndelsen dansede hun 
jazzballet med tilhørende optræden ved 
diverse modemesser. Som ung dansede 
hun moderne dans. Nu træner hun klas-
sisk ballet. Undervejs er hun blevet cand.
mag. i moderne kultur og kulturformidling. 
Hun har også studeret et år på Berkeley 
i Californien på Theatre, Dance and Per-
formance Studies. Og så har hun ellers 
arbejdet som instruktørassistent, skribent, 
underviser, pressemedarbejder, ekstern 
lektor og informationsmedarbejder.  

Denne søndag 
eftermiddag står 
hun smilende i 
vrimlen. Man kan 
ikke se på hende, 
at hun er på arbej-
de for syvende 
dag i træk. For det 
meste i ti timer ad 
gangen. Dagene 
op til denne store 
åbningsdag har 
været travl, hek-
tisk og stresset.

“Afspadsering? 
Jo. Det har vi 
faktisk fået ind-
prentet fra vores 
leder. I løbet af 
næste uge skal 
vi sørge for at afspadsere og 
holde fri og hvile ud. Men generelt holder 
vi selv øje med vores arbejdstid”, fortæller 
hun.

Det lyder bekendt. Det lyder af kulturar-
bejdets klassiske medalje: På forsiden strå-
ler uanede mængder af entusiasme, energi 
og kærlighed til kunsten. På bagsiden bor 
beskedne lønninger og en arbejdsmængde, 
som er svær at holde nede. 

På den led har de næppe svært ved at 

forstå hinanden, de omkring 30 medarbej-
dere fra Dansens Hus, Dansk Danseteater 
og Dansescenen, der i dag får fælles fysisk 
arbejdsplads.

“Vi er ikke fusioneret, men vi er flyttet 
sammen her i Dansehallerne. Åbningen har 
fungeret fantastisk for samarbejdet. Vi er 
blevet rystet godt sammen af at stable 
så stort et projekt på benene. Nu ser det 
oven i købet ud til at blive en stor succes. 

Dansens Hus, Dansk Danseteater og Dansescenen er 
flyttet sammen i Carlsbergs gamle tappehal i Valby.

De tre institutioner holdt indflytterfest midt i august 
med åbent hus og optræden.

Hektisk arbejdsdag  
i Dansehallerne. 
Anna Marie Krarup 
og hendes kolleger 
holder åbent hus.
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Vi har virkelig fornemmelsen af at kunne nå 
et mål sammen”, siger Anna Marie Krarup.

Arbejdsår med udsving
Klokken 13 syder tappehal E af mennesker 
på vej til og fra og frem og hen og tilbage. 
Dansefilm, fotoudstilling, kunstinstallation, 
forfatterpanel, balletpiger og workshop for 
de mindste konkurrerer om publikums op-
mærksomhed.

En atypisk arbejdsdag?
“Ja, formen er atypisk i den forstand, at 

jeg jo normalt sidder ved mit skrivebord 
og skriver og taler i telefon og planlægger 
og koordinerer. Men dagen er typisk i den 
forstand, at formålet med mit job er at 
formidle kendskab til dans og forhåbentlig 
også store mængder danseglæde”.

Til daglig er Anna Marie Krarup koordi-
nator for Dansens Dage, der finder sted i 

slutningen af april. Op-
gaven giver automatisk 
et arbejdsår af svingen-
de intensitet.

Dette forår var Anna 
Marie Krarup på barsel, 
og en kollega tog sig af 
koordinationen af 250 
arrangementer i form 
af swingoptog gennem 
gaderne, breakdance 
i bussen, folkedans på 

byens torve, morgendans og togdans. Hov: 
togdans?

“Ja, vi havde en dansepatrulje, der kørte 
rundt i Metroen og stod ud på forskellige 
stationer, hvor de dansede, mens folk kig-
gede. Vi regner med, at omkring 7.000 
dansere deltog i dagene”, fortæller Anna 
Marie Krarup.

Ifølge UNESCO er Danmark det land i 
verden, hvor Dansens Dage fejres med flest 
arrangementer og inddrager flest men-
nesker.

Næste forår bliver dagene næppe min-
dre markante. Nordea-fonden har med en 
bevilling på flere millioner sørget for, at et 
sekretariat på to personer kan arbejde for 
Dansens Dage også i de kommende to år.

“Vi satser igen i år på at få skabt en 
særlig dans, der kan være samlingspunkt 
for Dansens Dage i 2010. Vi er ved at få 

aftaler på plads med en koreograf. Den 
nye dans skal både være sjov at danse og 
let at lære. Dansen bliver så samlingspunkt 
for konkurrencer, for dansepatruljer og 
for workshopper. Vi planlægger også at få 
et gæstespil med et kendt ensemble fra 
udlandet. Og så håber vi selvfølgelig på, at 
der er en masse danseskoler, danseforenin-
ger, børnehaver, fritidshjem, skoler, klub-
ber og plejehjem, der vil være med igen til 
næste forår, enten som dansende eller som 
publikum. Og vi er ved at få arrangeret en 
dansebus med 10 dansere, der kører rundt 
i landet og holder workshopper om den 
nye dans”, forklarer Anna Marie Krarup.

Det er her, jeg mister overblikket. Som 
den eneste.

Da fotografen og jeg nogen tid senere 
har sagt farvel til Krarup og til tango, 
flamenco, ballet, pantomime og moderne 
dans, står vi et øjeblik uden for tappehal-
len. Lidt rankere. Solen skinner stadig. 
Lyset falder pænt. Men ikke så pænt som 
indenfor.
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 af Per Drud Nielsen✎ kronik

“Man skal være omstillingsparat, men ikke 
parat til at omstille sig til hvad som helst!”. 

Sådan lød opbakningen fra en af mine 
tidligere chefer, da jeg forlod min universi-
tetsstilling i sommeren 2007.

Frem til da havde jeg gået på universitet 
i 37 år. Først som studerende, så som sti-
pendiat og derefter som ansat. Mit fag er 
musik, og min ansættelse havde passeret 
25-års-jubilæet med et par år, da jeg op-
sagde min stilling. Min omstillingsparathed 
rakte ikke længere.

Forandringerne af universiteternes hu-
manistiske uddannelser – gennem de 37 
år, jeg befandt mig der – har været omfat-
tende. At alt var godt i gamle dage, mens 
alting nu er af lave, vil kun en Jeronimus 
kunne hævde. Mange forandringer har væ-
ret til det bedre. Men lige så mange af for-
andringerne har været lige så indiskutable 
forringelser.

Fra 6 til 5 år
En helt indiskutabel forringelse var den 
reduktion af studietiden for en tofaglig 
cand.mag.-uddannelse fra 6 til 5 år, der 
fandt sted i 1995. Formålet var ikke den 
beskedne besparelse, der lå heri, men en 
harmonisering med den engelsk-ameri-
kanske bachelor-master-struktur, som er 
sammensat af 3+2 år. Det var ikke nemt at 
harmonisere kombinationen af hovedfag og 
bifag ind i denne struktur. Løsningen blev, 
at det oprindeligt 4-årige hovedfag blev 
erstattet af en 3-årig bacheloruddannelse. 
Det oprindeligt 2-årige bifag blev reduceret 
til et 11/2-årigt såkaldt sidefag. Og dermed 
var der inden for de 5 år akkurat et halvt år 
tilbage til det afsluttende speciale.

Mest mærkbar var reduktionen af bifa-
get til det nye 11/2-årige sidefag. Det stod 
hurtigt klart, at 11/2 års studier i et fag 
ikke rakte for en kommende underviser i 
gymnasieskolen, og lappeløsningen blev de 
såkaldte sidefagssuppleringer, 4 måneders 
reparationskurser for vordende gymnasie-
lærere.

Summa summarum: Man beskærer ud-
dannelsernes tidsrammer. Man erkender 
straks derefter, at den beskårene sidefags-
uddannelse er utilstrækkelig, og lapper 
så på det ved hjælp af suppleringsforløb, 
som i øvrigt fungerer helt vilkårligt: Et 
givet sidefag kan være udbudt ved fx tre 
af landets universiteter. Universiteternes 
studieordninger er imidlertid forskellige, 
og derfor vil det være forskelligt, hvad 
kandidater fra disse universiteter mangler. 
Den ene uddannelsestorso kan mangle 
den ene arm, den anden kan mangle det 
ene ben, den tredje måske hovedet. Men 
sidefagssuppleringen inden for et givet fag 
udbydes kun ved ét af de tre universiteter 
og kan på den baggrund umuligt reparere 
på de indbyrdes helt forskellige mangler, 
som deltagerne fra de forskellige universi-
teter møder op med. Og der er ikke meget 
fidus ved at blive suppleret med en arm, 
man har i forvejen!

Legoland på universiteterne
Den næste store ændring i uddan-
nelsesstrukturen blev foreskrevet i en 
2004-bekendtgørelse, og den gjorde 
ondt værre. Tidsrammerne var uæn-
drede. Og det samme var 
opdelingen i hovedfag 
og sidefag, som dog 
tog navneforandring til 
henholdsvis grundfag 
og tilvalgsfag. Det nye 
i 2004-bekendtgø-
relsen var modulop-
bygningen. Uddannel-
serne skulle nu sammenstykkes af 
mindre, afrundede moduler og med en høj 
grad af individuel frihed i kombinationen af 
disse “legoklodser”.

Mest mærkbart blev kravet om, at den 
3-årige bacheloruddannelse skulle rumme 
moduler fra både grundfag og tilvalgsfag. 
Et eller flere moduler fra tilvalgsfaget skulle 
altså indgå allerede i bachelorforløbet.

Håndteringen på universiteterne af 

kravet om den tofaglige bachelorgrad re-
sulterede i følgende mærkværdige zigzag-
forløb: Først studerer man på grundfaget i 
21/4 år. Dernæst studerer man moduler in-
den for tilvalgsfaget i 3/4 år, hvormed man 
erhverver en tofaglig bachelorgrad. Og 
oven på bachelorgraden kombinerer man 
så endnu 3/4 år på tilvalgsfaget med 3/4 år 
på grundfaget, før man skriver sit speciale 
inden for det sidste halvår.

Dette zigzag-forløb udgør en kolossal 
svækkelse. Kvalificeringen af de studerende 
kan ikke længere i samme omfang som 
før rumme en kontinuerlig faglig vækst, 
men må i højere grad blive en stykvis på-
fyldning. De studerende sætter sig ind til 
et antal forløb, der hver for sig afsluttes 
inden for som regel et enkelt semester. 
Der bliver – som på tankstationen – hældt 
på de studerende. I et af modulerne med 
benzin, i et andet med sprinklervæske. 

Derefter får de fyldt lidt luft i dæk-
kene, og efter 6-7 moduler mere 

– herunder 2-3 stykker fra et 
helt andet fag – kan de få et 
bachelorbevis.

Hvor meget vil mon være 
glemt, når de studerende 
vender tilbage fra tilvalgsfa-
get til deres grundfag? Hvor 

mange færdigheder vil være 
gået til? Og på hvor mange om-

råder vil der skulle repeteres 
eller endda startes forfra?

Uddannelsesbekendt-
gørelsen af 2004 kan kun 
undre, for det er platumuligt 

at få øje på, hvad der skulle 
være gevinsten ved de studerendes 

zigzag-kurs mellem deres to fag. Jeg ser 
kun omkostninger, ulemper. Jeg ser for 
mig en håndfuld forandringsforhippede 
embedsmænd, der ikke har kendt til den 
virkelighed, de lavede 2004-bekendtgø-
relsen til. Og jeg ser for mig et administra-
tivt kaos på universiteterne, når der skal 
fastsættes, overholdes – og dispenseres 

Et farvel til universitetshumaniora
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fra – regler om, hvilke og hvor mange ek-
samensrestancer, den studerende må bære 
med sig ved sine sporskift frem og tilbage 
mellem grundfag og tilvalgsfag.

Ud over at 2004-bekendtgørelsen un-
drer mig, undrer det mig også, at den ikke 
skabte mere debat. Jeg tror, at 2004-be-
kendtgørelsen om universiteternes under-
visning kom til at stå i skyggen af en anden 
bekendtgørelse, nemlig bekendtgørelsen 
om universiteternes ledelse. De universi-
tetsansatte har tilsyneladende været mere 
bekymrede for deres ledelse end for deres 
studerende.

Tab af substans
De æstetiske fænomener bærer deres 
historie indeni, ikke bare udenpå. Deres 
historie er ikke bare deres kronologi. Nej, 
de æstetiske fænomener rummer deres 
historie indlejret i selve deres æstetiske 
kategorier. I Alban Bergs violinkoncert høres 
både tolvtonemusikken hos faderskikkelsen 
Schönberg, den symfoniske klangverden 
hos forgængeren Brahms og salmetoner hos 
J.S. Bach. Og i hele dette komplekst sam-
mensatte toneværk reflekteres der over liv 
og død, intet mindre.

Den formidler, der kan favne alt dette, 
møder vi ikke på hvert andet gadehjørne, 
men vi møder ham – eller hende – fra 
tid til anden i forelæsninger, i bøger eller 
måske i en personlig samtale. Hans – eller 

hendes – udrustning er omfattende. Den 
rummer en bred horisont af almen viden. 
Og den rummer en dyb indsigt i de mate-
rier, der har været værkets råstof, og i de 
kunstneriske greb, der har omformet disse 

materier til et færdigt kunstværk. Og når 
vi møder denne formidler, så gælder 

det om at tage fra! Med hjerne og 
hjerte!

Chancerne for, at det mo-
derne humaniora kan udklæk-
ke formidlere af den oven-

nævnte støbning, er imidlertid 
beskedne! Det stiller krav til uddan-

nelsen om kontinuitet, sammenhæng og 
udvikling mellem uddannelsens forskellige 
elementer, og netop det kan det moderne 
universitære Legoland ikke honorere. Ud-
rustningen hos den formidler, jeg taler om, 
er ikke den blotte sum af 100 leksikonar-
tikler eller af 14 uddannelsesmoduler.

Jeg nåede at opleve den fragmentering, 
som 2004-bekendtgørelsen og dens 
modulmani førte med sig, før jeg opgav 
mit universitetsliv. Historisk sammenhæng 
blev så godt som opgivet til fordel for 
punktnedslag (kan Bergs violinkoncert, 
hvori mere end 200 års musikhistorie 
klinger med, udgøre et punktnedslag?). 
Og studieaktiviteter, der bevægede sig på 
et metaplan i forhold til de musikalske og 
æstetiske substanser, blev mere og mere 
udbredte. En enkelt af mine gode kolleger 
sagde det nøgternt til mig: “Du er nødt 
til at se i øjnene, at der ikke længere er 
mulighed for at gå dybt ned i substansen. 
Det, vi kan nå, er at forsøge at give de stu-
derende redskaber, metoder og teknikker”.

Nedtoning af substans, opprioritering af 
metadiscipliner. Og metadiscipliner er der 
såmænd ikke noget i vejen med. De giver 
bare ingen mening, hvis de ikke er rodfæ-
stet i en vedholdende og intensiv omgang 
med det substantielle.

3+3=6
Man diskuterer for øjeblikket den mulighed 
at akademisere læreruddannelsen. Diskus-
sionen undrer mig, for i min optik gør se-
minarierne det godt. I stedet for at bruge 
krudt på at ruste et eller flere universiteter 
til at varetage læreruddannelser, skulle man 

snarere bruge det krudt, der skal til, for at 
universiteterne igen kan bringes i stand til 
at varetage gymnasielæreruddannelser!

Hvad det er for krudt, er i mine øjne 
indlysende: Genetablér sammenhængende 
og gedigne enkeltfaglige bacheloruddan-
nelser som dem vi havde før 2004-be-
kendtgørelsen. Giv derefter den stude-
rende, der ønsker at studere videre efter 
sin bacheloruddannelse, to valgmuligheder: 
1) at udbygge den 3-årige bachelorud-
dannelse med en 2-årig kandidatover-
bygning inden for samme fag (dermed er 
3+2=5-strukturen intakt) eller 2) at tage 
endnu en 3-årig bacheloruddannelse og 
dermed opnå en tofaglig gymnasielærer-
kompetence.

En tofaglig gymnasielæreruddannelse af 
denne type kræver et farvel til en enkelt 
hellig ko: Kandidatspecialet. Det vil nemlig 
være forbeholdt 3+2-kandidaterne og ikke 
indgå i de to bacheloruddannelser. Men til 
gengæld vindes en kompetence, der er lige 
bredtfavnende og gedigen i begge gymna-
sielærerens to fag.

3+3=6. Dobbeltbacheloren koster 
kun et enkelt uddannelsesår mere end de 
nuværende fem. Og af dette ekstra uddan-
nelsesår kan næsten det halve spares ind 
igen, ved at man med sindsro sløjfer den 
4 måneder lange sidefagssupplering. Side-
fagssuppleringen er i øvrigt netop blevet 
afskaffet gennem en spritny pædagogikum-
bekendtgørelse, men det må da – på de 
foreliggende præmisser – være sket helt 
uden sindsro!

Jeg afventer spændt, om der er politiske 
partier, der har mod til at foreslå, at 
universiteternes gymnasielærerud-
dannelse for fremtiden udgøres af 
to enkeltfaglige uddannelser. 
Og mens jeg afventer, fort-
sætter jeg med mine hu-
manistiske sysler dér, hvor 
de ikke kræver omstillinger, 
der savner enhver rimelighed 
og fornuft. Ved mit skrivebord – 
med andre ord – og ikke længere på uni-
versitetet.
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 af Frederik Dehlholm, formand for Magistrenes ArbejdsløshedskasseV kommentar

Jeg har nu været formand for Magistrenes Arbejdsløshedskasse 
(MA) i godt et halvt år. I den tid har jeg arbejdet på at få et godt 
billede af, hvordan det er at være ledig som medlem af MA. Jeg har 
også gjort en del ud af at lære MA at kende indefra. Jeg har været 
på rundtur i afdelingerne i Århus, Aalborg og Odense, ligesom jeg 
hyppigt har min gang i Mimersgade i København. Hvordan ser så 
bestyrelsen i MA på A-kassens udvikling?

Den 1. august blev den offentlige jobformidling kommunaliseret. 
Landets kommuner skal løfte en kæmpe opgave midt i en alvorlig 
krisetid. Regeringen er ubekymret, kommunerne ligeså, men alle 
andre frygter kaos på de nye kommunale jobcentre. Reformen fik 
aldrig den nødvendige offentlige debat, og beskæftigelsesministe-
ren afviser al kritik og skepsis. 

Vores arbejdsmarked følger ikke de 98 kommuners tilfældige 
grænser - tværtimod mødes man som ledig akademiker af krav om 
endog meget stor geografisk mobilitet. Den finansieringsmodel, 
der ligger bag den kommunale jobformidling, vil føre til, at kom-
munerne sender akademikere ud i et hvilket som helst job og op-
retter nye aktiveringsfabrikker uden hensyn til de ledige og deres 
kvalifikationer.

MA vil være en aktiv advokat og vagthund i forhold til kom-
munernes håndtering af de ledige medlemmer. Vi vil arbejde på 
at sikre, at kommunerne og andre aktører leverer tilbud til med-
lemmerne, der kvalitativt er i orden, samtidig med at vi over for 
politikere, ledende embedsmænd og frontmedarbejdere aktivt vil 
påpege uhensigtsmæssigheder i kommunernes forvaltning af be-
skæftigelsespolitikken. 

MA er pålagt at forklare og vejlede om de mange besværlige og 
urimelige regler, som arbejdsløse er underlagt, men vi hverken vil 
eller skal forsvare disse regler – vi vil derimod forsvare medlem-
merne, som skal inddrages i forbedringen af A-kassens service.

Bestyrelsen har her i foråret vedtaget en ny strategi for udvik-
ling af MA. Fokus i strategien er bedre service til medlemmerne. 
Jeg har startet en ris og ros-kampagne, hvor jeg beder medlem-
merne om at komme med forslag til forbedring af servicen. For 
at fremme, at der kommer så mange forslag som muligt, bliver 
der trukket lod om nogle flasker god vin blandt de indkomne for-
bedringsforslag. Der er allerede kommet mange bidrag, som vi er 
blevet klogere af. Dem vil vi gennemgå nøje og benytte til nye for-
bedringer af servicen. Men kampagnen er ikke slut endnu, så flere 
bidrag modtages gerne.

Det er en svær øvelse at skrive forståeligt om lovstof og regler. 
Derfor er alle MA’s medlemsbreve på baggrund af fokusgrup-
peinterviews blevet skrevet igennem af et professionelt kom-
munikationsbureau. Fra den 15. april blev MA en digital a-kasse. 

Dagpengekort udfyldes nu elektronisk, og ydelsesspecifikatio-
nerne sendes til medlemmernes e-boks. Gevinsten har været mere 
fleksibilitet for medlemmerne, men også øget effektivitet. Nu vil vi 
så koncentrere kræfterne om at gøre systemet mere brugervenligt 
ved at inddrage medlemmerne i brugertest og stille krav til leve-
randøren af det digitale system om at gøre det samme. Fornyel-
sen af MA’s hjemmeside vil ligeledes bygge på brugertest blandt 
medlemmerne.

Det vigtigste indsatsområde i bestyrelsens nye strategi er at 
sikre en bedre service til medlemmerne. Sagsbehandlingstiderne 
skal nedbringes der, hvor de er for lange, og alle medlemmer skal 
have en kvalificeret, respektfuld og effektiv betjening. Hele MA’s 
sekretariat er ved at gennemgå et udviklingsforløb, som skal sikre, 
at medlemsbetjeningen ses ud fra medlemmernes synspunkt.

Det er bestyrelsens klare mål at øge medlemstilfredsheden. For 
at sikre, at det sker, foretages der løbende tilfredshedsmålinger, 
ligesom der gennemføres fokusgruppeinterviews med medlem-
merne om den service, de får. 

DM, gL og MA har klare fælles interesser i at få den samlede 
organisationsprocent op. Helt aktuelt er vi ved at undersøge, hvor-
dan vi kan koordinere og styrke vores hverveaktiviteter. Vi skal sam-
arbejde om at få medlemmerne til at se fordelene ved medlemskab 
af både en faglig organisation og en a-kasse. Vi leverer hver for 
sig ydelser, der er forskellige og supplerer hinanden, og vi er ved 
at undersøge, om der er uhensigtsmæssige overlap imellem disse 
ydelser, så vi samlet set kan levere det bedst tænkelige produkt til 
medlemmerne. I den sammenhæng er vores tætte samarbejde med 
MP Pension omkring efterløn og pension også meget vigtigt og 
skal udvikles yderligere i den kommende tid.

Det vil vi i MA

Det vigtigste indsatsområde i bestyrelsens 
nye strategi er at sikre en bedre service til  
medlemmerne. Sagsbehandlingstiderne  
skal nedbringes der, hvor de er for lange,  
og alle medlemmer skal have en kvalificeret, 
respektfuld og effektiv betjening”.

“
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 _ debat

“Kammerateri i forskningsråd” I
– kommentar til artikel i Magister-
bladet nr. 12/2009
Det er korrekt, at der jævnligt er rådsmedlemmer, der er inhabile i 
forbindelse med ansøgningsbehandlingen. Vi lever i en tid, hvor der 
– i hvert fald inden for det sundhedsvidenskabelige område – læg-
ges stor vægt på forskningssamarbejde, både for at sikre de bedste 
resultater og for at udnytte de sparsomme ressourcer bedst muligt. 
En del af samarbejdet foregår internationalt, men der er også be-
hov for samarbejde på nationalt plan, og det vil i et lille land som 
Danmark uvægerligt føre til, at rådsmedlemmer bliver inhabile i 
relation til nogle af de ansøgninger, rådet skal behandle.

Det er der imidlertid taget højde for, idet der i forskningsråde-
nes “Bindende retningslinjer for inhabilitet” (se www.fi.dk/lovstof/
andre-regler) er klare regler for, hvordan inhabilitet skal håndte-
res, og hvordan inhabilitet defineres. Disse retningslinjer tages 
meget alvorligt, både af rådsmedlemmerne og af sekretariatet, da 
overholdelsen af dem har stor betydning for rådets renommé. Det 
er desuden besluttet, at ansøgninger over 1 mio. kr. i alt, hvor 
et rådsmedlem er ansøger eller medansøger, skal udsendes til 
ekstern bedømmelse, dvs. sendes til udtalelse hos habile forskere 
uden for Danmark.

Det er også korrekt, at rådsmedlemmerne og til en vis grad 
deres samarbejdspartnere har en større succesrate end de øvrige 
ansøgere. Det har flere årsager, og det er i øvrigt ikke ny viden.

Rådets medlemmer udpeges blandt højt kvalificerede, aktive 
forskere, idet disse må formodes også at have de bedste kvalifika-
tioner til at bedømme kvaliteten af andre forskeres projekter. Det 
betyder, at medlemmernes egne projekter oftest er af høj kvalitet, 
og at de derfor helt naturligt har en større succesrate. Desuden 
har rådsmedlemmerne én væsentlig fordel i forhold til de øvrige 
ansøgere: De har set hundreder af gode og dårlige ansøgninger 
og har derigennem en erfaring med, hvad der kræves af en god 
ansøgning. Det betyder – som analysen også viser – ikke, at et 
rådsmedlem ikke kan få et afslag, men at kvaliteten af rådsmed-
lemmernes (og deres samarbejdspartneres) ansøgninger gennem-
snitlig er bedre, mens der blandt ansøgningerne fra forskere uden 
for rådskredsen er en større repræsentation af mindre kvalifice-
rede/erfarne forskere og mindre gode projekter.

Forskningsrådssystemet er en vigtig aktør i dansk forskning, og 
rådsmedlemmerne udfører et meget stort, yderst professionelt og 
dybt seriøst arbejde, hvor kvalitet er nøgleordet. Det vil derfor 
være til stor skade for den fremtidige forskning i Danmark, hvis 
dette system ødelægges, fx fordi en mistænkeliggørelse af råds-

medlemmernes arbejde baseret på forhastede konklusioner førte 
til, at de bedst kvalificerede forskere mistede lysten til at deltage 
i rådsarbejdet.

Bente Møller, cand.scient. og tidligere fuldmægtig i FSS’ sekretariat i 
perioderne 1975-1988 og 2000-2006

“Kammerateri i forskningsråd” II
– kommentar til artikel i Magister-
bladet nr. 12/2009
Artiklen refererer en undersøgelse af forskningsrådene, men rum-
mer desværre insinuationer og fordrejninger, jeg som bestyrelses-
formand for Det Frie Forskningsråd må tage klar afstand fra. 

Det fremstilles, som om der i Det Frie Forskningsråd/Sundhed 
og Sygdom (FSS) florerer et habilitetsproblem. Der henvises til, 
at der blandt 2.001 ansøgninger var erklæret inhabilitet i 34 % 
af de behandlede sager. Hvorfor er det et problem? For når råds-
medlemmer med personlige eller arbejdsmæssige relationer til en 
ansøger erklæres inhabil, deltager rådsmedlemmet netop ikke i an-
søgningsbehandlingen. Inhabilitet er dermed ikke et problem, men 
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måde underkastes rådsmedlemmerne en ekstra kvalitetsvurdering, 
som andre ansøgere forskånes for. 
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Jens Christian Djurhuus, bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd

Læs artiklen “Forskningsråd i tillidskrise” på siderne 10-11.

Sidste frist for debatindlæg til  nr. 14 er mandag den 1. sep. kl. 10. Et debat indlæg kan sendes med post eller e-mail: magisterbladet@dm.dk. Debatindlæg 
må ikke være på over ca. 3.000 tegn inklusive mellemrum. Er et   debat indlæg for langt, vil det blive forkortet af redaktionen. Håndskrevne indlæg  optages ikke. 
Længere indlæg i form af  faglige kommentarer eller kronikker bringes efter aftale med  redaktøren. 
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På DM’s karriereworklabs arbejder du med netop dine kompetencer og forventninger til dit fremtidige 

arbejdsliv. Alle worklabs er baseret på stor deltageraktivitet og ledes af en proceskonsulent, som igang-

sætter, styrer og samler op i tæt dialog med deltagerne. Metoden varierer og tilpasses formålet med 

hvert enkelt worklab. Mødeformen gør, at du både får mulighed for at gennemtænke din egen arbejds-

situation og sparre med andre. Når højtuddannede mødes med samme formål for øje – at udvikle deres 

karriere – opstår der på en måde en unik synergi. DM’s worklabs henvender sig til medlemmer, der er i 

arbejde. Tilmelding på www.dm.dk/dmkalender

Fokus på karriere
Karriereworklabs

www.dm.dk/dmkalender

Strategisk karriereplanlægning

Ansvarlighed og selvledelse 

Sæt ord på kompetencerne

På denne worklab arbejder vi med karriereplanlægning ud fra 
et strategisk perspektiv. Som deltager skal du fokusere på 
en række hovedspørgsmål i forhold til din karriere: Hvad har 
bragt dig til den stilling, du har i dag? Hvor vil du gerne hen? 
Hvilke skridt skal du tage for at skabe det fremtidige arbejds-
liv, du ønsker? Hvilke ressourcer og kompetencer har du i dag, 
og hvilke vil du gerne bringe i spil fremover?

Worklaben giver dig et afsæt for at planlægge, hvordan din 
fremtidige karrierevej skal se ud. Konkret vil du arbejde med 
forskellige metoder og øvelser og få en grafi sk præsentation af 
dagens resultater med hjem. Formen vil være en kombination 
af selvstændigt arbejde og erfaringsudveksling med og inspi-
ration fra andre højtuddannede.

Tid og sted 15. september 2009, kl. 17-21, Århus
 23. september 2009, kl. 17-21, Aalborg
 8. oktober 2009, kl. 17-21, København
 4. november 2009, kl. 17-21, København
 4. november 2009, kl. 17-21, Kolding
 3. december 2009, kl. 17-21, Odense
 8. december 2009, kl. 17-21, København

Begreber som ansvarlighed, selvledelse og proaktivitet er 
typiske forventninger til akademisk arbejdskraft. Men hvad 
ligger det egentligt bag begreberne i praksis? Hvordan forhol-
der du dig bedst til disse forventninger? Og hvordan fi nder du 
balancen mellem behovet for tryghed på den ene side, og krav 
om udvikling, oplevelser og udfordringer på den anden side?

Formen på denne worklab er en vekselvirkning mellem at 
defi nere, hvad ansvarlighed og selvledelse er, og øvelser, der 
giver dig mulighed for at koble til din egen situation. Du får 
endvidere lejlighed til at forholde dig til, hvad der er de bedste 
arbejdsbetingelser og -vilkår, for at du får den største effekti-
vitet og arbejdsglæde.

Tid og sted 10. november 2009, kl. 17-21, København
 7. december 2009, kl. 17-21, Århus

Ved du, hvad du er god til? Og kan du sætte ord på det?
Der er mange situationer, hvor du har brug for at formidle, 
hvad du kan. Ikke mindst når du vil skifte job og skal over-
bevise andre om dine fortræffeligheder. Men også når du vil 
udvikle dig i dit nuværende job. Her kan bevidstheden om dine 
egne kompetencer give dig et bedre grundlag for at vælge nye 
opgaver til og fra. Eller give dig mod og lyst til selv at opsøge 
nye udfordringer og funktioner i dit arbejde. 

Denne worklab giver dig mulighed for at få sat de rigtige ord 
på dine kompetencer. DM Karrieres konsulent faciliterer en 
proces, der består af forskellige øvelser og metoder, så vi ud-
nytter synergieffekten af at være et hold samtidig med, at du 
får et personligt udbytte med hjem. Formen vil veksle mellem 
oplæg, selvstændigt arbejde og erfaringsudveksling.

Tid og sted 23. september 2009, kl. 17-21, København
 1. oktober 2009, kl. 17-21, Odense
 29. oktober 2009, kl. 17-21, København
 25. november 2009, kl. 17-21, Aalborg

En fremtid som leder

På denne worklab sætter vi fokus på, om lederrollen er noget 
for dig. Hvad tiltrækker dig i dine overvejelser om ledelse? 
Hvad afholder dig fra at søge lederstillinger nu? Er du i tvivl 
om egne kompetencer, i tvivl om, hvad det kræver, i tvivl om 
motivationen eller noget helt fjerde? 

Brug denne aften til – sammen med andre højtuddannede – at 
blive mere afklaret om lederjobbets plusser og minusser, så 
du kan tage beslutninger og handle i forhold til dit fremtidige 
arbejdsliv.

Tid og sted 17. november 2009, kl. 17-21, København
 26. november 2009, kl. 17-21, Århus 

Karriere – at vælge med hjertet

Kredser dine tanker om et andet job eller en kursændring 
i karrieren? Leder du efter et arbejde, du kan brænde for? 
Overvejer du at sætte dit liv sammen på en anden måde? Eller 
har du brug for at få formuleret dit drømmejob. Så kan denne 
worklab være et skridt på din vej.

Worklaben leder dig gennem en proces ved hjælp af en række 
kreative metoder, hvor du får mulighed for at sætte billeder 
og ord på dine drømmescenarier. Formålet er, at du ser din 
karriere ud fra et andet perspektiv og bliver mere afklaret om, 
hvad du forventer af dit arbejdsliv. Afklaringsprocessen ruster 
dig til at træffe kvalifi cerede valg, som bringer dig tættere på 
det arbejdsliv, du drømmer om.

Tid og sted 19. oktober 2009 kl. 17-21, København
 12. november 2009 kl. 17-21, Århus

En fremtid som selvstændig/freelancer

Har du lyst til at starte for dig selv – og er ikke afskrækket af 
ord som faktura, budget, moms og markedsføring? Og kan du 
samtidig undvære en chefs kontrollerende blik på alt, hvad du 
laver, så er du en potentiel iværksætter. 

På denne worklab kommer vi omkring de vigtigste elementer 
i at blive selvstændig eller arbejde som freelancer – og du får 
mulighed for at få sparring fra ligesindede på dit forretnings-
koncept.

Det er vigtigt, at du har en idé om, hvad du vil sælge, og har 
gjort dig nogle tanker om hvordan og til hvor meget.

Tid og sted 16. september 2009, kl. 17-21, København

Jobsøgning, når du er i job

“Du har et godt job indtil du fi nder et bedre”. 
I DM Karriere kender vi de højtuddannedes jobmarked, og vi 
vender dagligt karriereovervejelser og jobansøgninger med 
medlemmerne. Den viden stiller vi nu til rådighed i en worklab, 
hvor fokus netop er på at søge nyt job. 

I løbet af aftenen kommer vi rundt om følgende:
• feedback på medbragt cv – samt oprettelse 

i cv-databaser
• hot og not på det aktuelle jobmarked og i de 

virtuelle netværk
• ansøgningen: via jobopslag, som uopfordret, 

telefonisk eller via netværk?
• etablering af egen virksomhed

For at deltage er det en forudsætning, at du er i job, og at du 
er interesseret i at sparre med andre om dine karriereover-
vejelser og dit cv.

Tid og sted 7. oktober 2009, kl. 17-21, København
 27. oktober 2009, kl. 17-21, Århus
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BIOLOgI
Skovflåten  
– forunderlig og farlig 
Doris Nielsen og Anna Jørgensen
En grundig bog om flåtbid, flå-
ternes udbredelse og historie, 
økologi, livscyklus, anatomi, 
værter og diverse flåtbårne 
sygdomme hos mennesker og 
husdyr og om behandlings-
muligheder. Bogen er rigt il-
lustreret med mikrofotografier, 
almindelige fotos og tegninger 
af Jens Christian Schou. Tur-
bineforlaget, 2008, 82 sider, 
198 kr. 

HISTORIE

Europa i Krig 1939-1945
Norman Davies
Når historien om 2. Verdens-
krig skrives, er det ofte fortæl-
lingen om de gode mod de 
onde og med et stærkt fokus 
på de vestlige fronter. Men 
krigen 1939-1945 var meget 
mere nuanceret end det. Gads 
Forlag, 2009, 530 sider, 399 kr.

Møntmestergården. Fra  
Borgergade i Nykøbenhavn 
til Torvet i Den gamle By
Thomas Bloch Ravn
Bogen beskriver genopførelsen 
af en af de mest spændende 
gamle bygninger i Danmark. 
Møntmestergården, der op-
rindeligt blev bygget i 1683 
i Borgergade i København, 
har siden 1998 været under 

genopbygning i Den Gamle 
By i Århus og kommer efter 
endt arbejde til at fremstå i 
den skikkelse, huset havde i 
1730’erne. Forlaget Klematis, 
2009, 208 sider, 298 kr.

KOMMUNIKATION
Bæredygtig kommunikation
Karin M. Laljani og  
Lars Ludvigsen
Kommunikationsstrategier kan 
gøre en forskel, når det gælder 
om at skære ned på verdens 
overproduktion! Bogen viser, 
hvordan bæredygtig kommuni-
kation ikke bare er smukke ord 
og pyntefjer, men en funda-
mentalt anden måde at tænke 
på virksomheden på som en 
brik i et kæmpe puslespil – og 
tage sit ansvar for klodens 
fremtid alvorligt. Gyldendal, 
2009, 224 sider, 300 kr.

LITTERATURHISTORIE
Litteratur & symbol, Opfat-
telsen af symbol- og bil-
ledsproget i dansk litterær 
kritik fra Rahbek til Brandes
Finn Hauberg Mortensen
Bogen tager læseren med 
tilbage til 1800-tallet, en pe-
riode, som i høj grad var præ-
get af betydningsfulde nybrud 
i litteratur- og kritikhistorien. 
Bogen udkom første gang i 
1973 og udgives her i en let 
revideret udgave. Syddansk 
Universitetsforlag, 2009, 495 
sider, 350 kr.

KULTURHISTORIE
I søvnens favn, Om søvn  
og sovevaner på landet  
1600-1850
Mikkel Venborg Pedersen
Selv noget så naturligt som 
søvnen har en historie, der 
gennem tiden har været for-
stået på forskellige måder og 
været iscenesat på forskellig 
vis. Bogen handler om soveva-
ner og opfattelser af søvnen og 

natten i det danske bondesam-
fund mellem 1600 og 1850. 
Museum Tusculanums Forlag, 
2009, 206 sider, 248 kr.

POLITIK
Statsministre  
– 8 socialdemokrater
Henning Grelle & Helle Leilund
Antologien indeholder artikler 
om de 8 socialdemokrater, der 
alle blev statsministre. Udgivet 
i forbindelse med udstillingen 
på Arbejdermuseet i anled-
ning af Arbejderbevægelsens 
Biblioteks og Arkivs 100-års-
jubilæum 12. juni 2009. 
Arbejdermuseer & Arbejderbevæ-
gelsens Bibliotek og Arkiv, 2009, 
178 sider, 188 kr., kan købes i 
museumsbutikken.

PæDAgOgIK

Fordi jeg siger det!  
21 tankevækkere om  
børneopdragelse
Anja Madsen Kvols, Michael 
Breum Jakobsen, Peter Lilleheden 
og Anders Rosenlund
Bogen er en essayantologi om 

børneopdragelse, der udfyl-
der tomrummet mellem tung 
pædagogisk faglitteratur og 
fjernsynets standardiserede 
opskrifter på opdragelse. Bo-
gen præsenterer 21 aktuelle 
tankevækkere om børneopdra-
gelse, blandt andet fra børne-
bogsforfattere, pædagogiske 
forskere, sundhedsplejersker, 
skoleledere og en enkelt pro-
fessor i ledelse. Siesta, 2009, 
121 sider, 199 kr.

RELIgION
Hvorfor kristendommen? 
Konstantin den Store,  
pagten og magten
Hugo Hørlych Karlsen  
og Tina Mette Rasmussen
To generationer, to forskellige 
erfaringsbaggrunde og to for-
skellige oplevelser af egen tro 
mødes i bogen i en fælles re-
degørelse for kristendommens 
historiske forudsætninger.
Nordøsten Forlag, 2009, 160 
sider, 199 kr.

SPROg
Translating Japanese texts
Kirsten Refsing og Lita Lundquist
Bogen er ikke blot en simpel 
oversættelsesmanual. Det er 
nemlig én af bogens pointer, 
at oversættelsen nødvendigvis 
også bør inddrage lingvistisk 
forståelse i bredere forstand 
samt indsigt i kognitive og 
kulturelle koder. Museum Tuscu-
lanums Forlag, 2009, 195 sider, 
168 kr.
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Velfærd, efterløn og ledighed

leder
af Erik Alstrup, formand for DM Forskning & Formidling

DM Natur & Kultur er sektor- 
blad for DM-medlemmer, der arbejder 
på forsknings- og kulturinstitutioner. 
Bladet udkommer fire gange årligt. 
Næste nummer af DM Natur & Kultur 
udkommer den 13. november 2009

Redaktionen: Erik Alstrup, Niels  
Kristian Petersen, Erik S. Christensen 
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En skarpere profil! Det er, hvad DM’s Hoved-
bestyrelse har besluttet sig for – udtrykt i den 
tekst, du finder et par sider længere fremme. 
Teksten kommenteres af Erik S. Christensen, 
der leder arkivet på Bangsbo Museum i Frede-
rikshavn, og Anders H. Johnsen, der er ledende 
biokemiker på Rigshospitalet. De er begge med-
lemmer af den politiske bestyrelse, der står bag 
valglisten DM Natur & Kultur. 

Den kritiske læser kan have svært ved at finde 
de skarpe kanter i teksten. Den adskiller sig 
umiddelbart næppe meget fra, hvad andre 
fagforeninger mener, de kan fortælle om sig 
selv. Der anvendes positive markører som fx 
solidaritet, engagement og tillid, ganske som 
det må forventes – det gælder jo om at gøre det 
begribeligt for medlemmerne og omverdenen i 
øvrigt, at DM varetager deres kollektive og indi-
viduelle interesser bedst muligt.

Men – der er nu faktisk også elementer i tek-
sten, som ikke kan opfattes som retoriske. Her 
blot nogle eksempler.

Flere steder bruges ordet “kritisk”, og i det næst-
sidste afsnit henvises der til, at DM“ også tager 
de svære sager”. Den kritiske indstilling er DM 
velkendt for – den kommer oftest til udtryk i 
overordnede spørgsmål som fx grænserne for 
ytringsfrihed og indflydelsen på egen arbejds-
situation. Og de svære sager dokumenteres hyp-
pigt i Magisterbladet under overskriften “DM på 
sagen”, som fortæller om medlemmer, der netop 
er blevet uretmæssigt behandlet. DM nøjes ikke 
med at fremstille sig som engageret – forenin-
gen er engageret.

Hvad mere kan DM Natur & Kultur ønske sig?
Først blandt vores mærkesager er kravet om 
højere løn. Det er der grund til. Nogle med-

lemsområder som navnlig de kommunale, selv-
ejende og foreningsejede lokalarkiver og museer 
hører ikke til blandt de lønførende – lidt under 
en fjerdedel af medlemmerne her kan kun for-
nøje sig med basisløn eller et ganske lille tillæg 
herudover. Og heller ikke på de store statslige 
institutioner som fx Danmarks Meteorologiske 
Institut, Statens Serum Institut og Statsbiblio-
teket står det for godt til. Det kniber ofte med 
lønnen ved ansættelsen, også selv om der er an-
den relevant anciennitet med i bagagen. Og for 
mange går lønudviklingen i stå, når de to første 
årtier på arbejdspladsen er gået.

Magisterbladets undersøgelse i efteråret 2008 
af holdningerne til Ny Løn viste, at standpunk-
terne ikke har ændret sig meget, siden medlem-
merne i 1997 stemte nej til det overenskomst-
forlig, som indførte Ny Løn. Der er stadigvæk 
udbredt skepsis over for de argumenter, de 
offentlige arbejdsgivere i sin tid førte frem. 75 % 
forholdt sig kritisk over for halvdelen af disse 
argumenter, mens resten mente, at den samme 
andel var holdbar. 

DM Natur & Kultur kunne ønske sig en samlet 
plan for, hvorledes vilkårene for de årlige lokale 
lønforhandlinger kan indrettes, således at med-
lemmerne i højere grad kan forlige sig med de 
resultater, som forhandlingerne fører med sig. 

DM Natur & Kultur hilser en skarpere profil 
velkommen. Og kunne egentlig godt tænke sig 
at høre, hvad de øvrige valglister i Hovedbesty-
relsen ser som udfordringerne og redskaberne, 
gerne i forhold til Ny Løn.

DM – en skarpere profil…?
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Nyvalgte tillidsrepræsentanter vil oprette 
DM-klub på DPU, Århus Universitet
af Franciska Lee Beckett magisterbladet@dm.dk  
foto: Henrik Petit

“Det er vigtigt, at vi kan mødes på tværs af in-
stitutionen, og derfor bliver det godt at få opret-
tet en DM-klub for forskningsbibliotekarer og 
administrativt ansatte magistre. Det vil skabe 
mere synlighed og et kollegialt samhørigheds-
forhold”, siger Annegret Friedrichsen, der er 
tillidsrepræsentant for de seks forskningsbiblio-
tekarer og DM’ere, der er ansat ved Danmarks 
Pædagogiske Bibliotek på DPU. Hun bliver 
bakket op af DM-tillidsrepræsentantkollegaen 
Lise Skanting, som har taget initiativ til klub-
ben. Lise Skanting repræsenterer de cirka 30 
administrativt ansatte magistre, der er på hele 
DPU. “Klubben vil være et forum, hvor vi kan 
løse konflikter, skabe større åbenhed og hjælpe 
og støtte hinanden. Det er så nemt for os alle at 
klare meget over mail, men det er bedre at mø-
des og komme i øjenhøjde med sine kolleger”, 
siger Lise Skanting.

De to tillidsrepræsentanter blev valgt sidste 
år. Lise Skanting forhandler løn for alle admi-
nistrativt ansatte DM’ere på universitetet og for 
alle forskningsbibliotekarerne, mens Annegret 
Friedrichsen tager sig af det øvrige tillidsre-
præsentantarbejde på Danmarks Pædagogiske 
Bibliotek som fx deltagelse i SU-møder. “Der 

er nogle særlige forhold der gør sig gældende 
for medarbejderne ansat på biblioteket. Derfor 
kan jeg som tillidsrepræsentant og kontaktper-
son for forskningsbibliotekarerne forsyne Lise 
med indsigt i arbejdsområder og argumenter 
til lønforhandlingerne”, siger Annegret Frie-
drichsen. Lise Skanting er glad for det sam-
arbejde. “Man kan ikke gøre de gode ting for 
mange gange”, siger hun.

Det var helt naturligt for Lise Skanting at gi-
ve sig i kast med tillidsrepræsentantarbejdet, da 
hendes forgænger forlod arbejdspladsen. Hun 
vil arbejde for at sikre ordentlige løn- og ansæt-

telsesforhold, så DPU kan blive en attraktiv 
arbejdsplads. “Jeg kan slet ikke holde fingrene 
væk. Hvis noget kan blive bedre, vil jeg arbejde 
for det. En god ledelse kræver et godt modspil, 
og derfor er det vigtigt, at vi som medarbejdere 
tager den opgave på os, og vi står stærkere 
ved at stå sammen”. Annegret Friedrichsen og 
Lise Skanting brænder begge for at finde gode 
løsninger på konflikter. “Vi skal gå efter resul-
taterne. Selv i konflikter er der resultater. Det er 
den fornemste opgave for tillidsrepræsentanten, 
nemlig at sørge for at finde løsninger og komme 
videre”, siger Lise Skanting.

Tillidsrepræsentanterne Lise Skanting og 
Annegret Friedrichsen, Danmarks Pædago-

giske Universitet, vil oprette en DM-klub, 
der blandt andet skal bruges til at løse 

konflikter og skabe større åbenhed.
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Når arbejdsmiljøet skal til eftersyn på 
Kulturhistorisk Museum Randers, bliver 
der anvendt forskellige arbejdsmetoder 
hver gang. Det skal sikre, at medar-
bejderne ikke går i “plejer”-fælden og 
undlader at stille spørgsmålstegn ved de 
daglige rutiner.

af Franciska Lee Beckett magisterbladet@dm.dk 
Foto: Jesper Voldgaard

Mantraet er klart: Arbejdsmiljø er et fælles an-
liggende. Og alle skal bidrage. Sådan lagde le-
delsen på Kulturhistorisk Museum Randers det 
ud for medarbejderne i 1996, da museet lavede 
den første arbejdspladsvurdering. Og siden har 
medarbejderne arbejdet kollektivt med psykisk 
såvel som fysisk arbejdsmiljø. “Det skal ikke 
være de samme fem mennesker, der altid tager 
sig af det med arbejdsmiljø. De vil ikke få øje 
på nye ting eller ting, de ikke oplever selv. Hos 
os er arbejdsmiljø ikke bare noget, nogen tager 
sig af. Vi skal alle arbejde med det. Pointen er, 
at nye mennesker ser nye ting og stiller nye 
spørgsmål til gamle rutiner”, siger Inger Marie 
Hyldgård, der er tillidsrepræsentant for de 10-
12 DM’ere, der er ansat på museet i Randers. 
Antallet varierer lidt, afhængigt af hvor mange 
udgravninger museet varetager.

Nye øjne ser andre ting
Psykisk arbejdsmiljø indgår som en del af 
arbejdet med arbejdspladsvurderingen. Siden 
den første arbejdspladsvurdering i 1996 har 
medarbejderne på museet hvert 3. år ved hjælp 
af forskellige metoder arbejdet med psykisk og 
fysisk arbejdsmiljø. En fælles brainstorm blandt 
samtlige ansatte på museet om, hvad der kunne 
gøres bedre, mundede et år ud i en liste over 

de fem bedste og dårligste ting ved museet som 
arbejdsplads. Et andet år gennemgik hver afde-
ling selv deres arbejdsmiljø. Og en tredje gang 
var det naboafdelingerne, der gik hinanden 
efter i sømmene. “Vi får nye vinkler på arbejdet 
med det psykiske arbejdsmiljø, når vi bruger 
forskellige metoder hver gang. Det er vigtigt, at 
arbejdsmiljøet bliver set efter med nye øjne. For 
eksempel var det rigtig godt at lade en fra en 
anden afdeling se på tingene, så man ikke ryger 
i ’plejer-fælden’”, siger Inger Marie Hyldgård, 
der selv har været ansat på museet i godt 10 år.

Legalt at tale om problemer
Medarbejdernes første reaktion på den øgede 
fokus på arbejdsmiljøet var ifølge Inger Marie 
Hyldgård, “behøver vi virkelig det”? Dengang 
såvel som i dag oplevede medarbejderne nemlig 
ikke mange problemer med arbejdsmiljøet.

“Men det viser sig jo, når man graver lidt i 
det, at der alligevel er nogle problemer rundt 
omkring. Ved et fællesmøde om arbejdsmiljø, 
hvor vi talte om arbejdspres, var der eksem-
pelvis en medarbejder, der begyndte at græde. 
Hun havde indtil da skjult, at hun havde det så 
dårligt. Men det dukkede op til mødet, og det 
var nok ikke sket, hvis vi ikke havde talt om 
det”, siger hun. Og netop dét er ifølge hende en 
af grundene til, at det er vigtigt med tilbageven-
dende fokus på arbejdsmiljøet. “Der bliver der-
ved skabt et forum, hvor det er legalt at tale om 
fx arbejdspres og om, hvor svært det kan være 
at prioritere i arbejdsopgaverne”, fortæller Inger 
Marie Hyldgård, der samtidig understreger, at 
selv om arbejdet med arbejdsmiljø er en kollek-
tiv forpligtelse, så er oplevelsen af det psykiske 
arbejdsmiljø individuel. “Man kan ikke afvise, 
hvordan folk oplever tingene. Hvis nogen op-
lever noget på én måde, så er det indiskutabelt. 

Samme situation kan opleves anderledes af en 
anden person. Det er meget individuelt, og det 
må man respektere. Og samtidig må man er-
kende, at det er en løbende proces, som aldrig 
slutter”.

Høje ambitioner
Kulturhistorisk Museum Randers har stillet 
sig en ambitiøs målsætning. Museet arbejder 
på at være en af landets bedste museumsar-
bejdspladser. “Vi har naturligvis økonomiske 
grænser ligesom alle andre steder, men derfor 
må det jo godt være rart at arbejde her”, siger 
Inger Marie Hyldgård. Ifølge hende hænger det 
psykiske arbejdsmiljø i høj grad sammen med 
ledelsesstil, men man skal også selv sørge for at 
have det godt. “Det er vigtigt, at man er en god 
kollega, smiler til hinanden og roser hinanden”. 
Ifølge tillidsrepræsentanten er der heldigvis 
ikke alvorlige problemer med arbejdsmiljøet 
på museet som fx mobning. Dér, hvor hun har 
øget fokus på arbejdsmiljø, er i forbindelse med 
arbejdspres. “Mange vil gerne det hele. Det vil 
sige, de vil både bruge tid på at forske og samti-
dig tage sig af dagligdagsopgaver som bevaring, 
indsamling, udstillinger og anden formidling. 
Det kan lægge et voldsomt pres på den enkelte. 
Jeg tror, det er et typisk magisterproblem. Vi 
bliver fanget i egne ambitioner og har svært 
ved at lægge opgaver ud til andre. Derfor bliver 
prioritering et problem for mange”. 

Ifølge Inger Marie Hyldgård har medarbej-
derne taget godt imod initiativet om at gøre en 
ekstra indsats for det gode arbejdsmiljø. “Nogle 
har til at begynde med følt, at det var lidt over-
flødigt, men overordnet har folk været glade 
for det. Og når alle bliver inddraget i arbejdet, 
betyder det, at alle får ejerskab i forhold til at 
arbejde med psykisk arbejdsmiljø”.

Psykisk arbejdsmiljø 
er et fælles ansvar



45magisterbladet · 13/09 · DM Natur & Kultur

“Det skal ikke være de samme fem mennesker, der altid tager sig af det med 
arbejdsmiljø. De vil ikke få øje på nye ting eller ting, de ikke oplever selv”, siger 

Marie Hyldgård, der er tillidsrepræsentant på Kulturhistorisk Museum Randers.

Vi får nye vinkler på arbejdet 
med det psykiske arbejdsmiljø, 
når vi bruger forskellige meto-
der hver gang. Det er vigtigt, at 
arbejdsmiljøet bliver set efter 
med nye øjne”.

Inger Marie Hyldgård, tillidsrepræsentant på 
Kulturhistorisk Museum Randers.

“



46 magisterbladet · 13/09 · DM Natur & Kultur

Skarpere profil på    vej til DM

af Franciska Lee Beckett magisterbladet@dm.dk

Erik S. Christensen:
Det er fint, at DM nu vil profilere sig mere ty-
deligt. DM trænger nok til en skarpere kant, så 
både medlemmer og resten af fagbevægelsen 
kan se, hvad det er for nogle holdninger, vi står 
for. Derfor hilser jeg initiativet velkomment. 
Fagbevægelsen har været meget trængt i de 
sidste mange år. Det skyldes efter min mening 
blandt andet, at vi har en regering, hvis politik 
helt åbenlyst har været at lægge så mange hin-
dringer i vejen for fagbevægelsen som overho-
vedet muligt. Det har betydet, at der har været 
et langt sejt træk op ad bakke for fagbevægel-
sen, hvor man har forsøgt at bilde folk ind, at 
individualismen er det bedste, man har.

Det er vigtigt at slå fast, at godt nok har 
vi som medarbejdere fælles interesser med 
arbejdsgivere, men vi er sandelig også i et mod-

sætningsforhold. Og 
det er dér, DM skal 
have sin styrke: At 
gå ind og arbejde 
på medlemmernes 
vegne. Løsningerne 
kommer ikke af 
sig selv. DM skal 
tage initiativ og vise 
arbejdsgiverne, at 

fagforeningen er til stede og vogter på dem. Jeg 
er helt sikker på, at en skarpere profil kan sende 
et tydeligere signal, både over for medlemmer 
og arbejdsgivere, om at DM er til stede.

Det er vigtigt, at der kommer fokus på løn, 
men også på arbejdsforholdene. Specielt inden 
for museerne, hvor jeg sidder, er der sket meget 
de sidste år omkring arbejdsforholdene. Hele 
museumsverdenen er ved at omdefinere sig fra 
at være nogle, der lever af tilskud fra det offent-

lige til at være nogle, der skal ud at satse på at 
tjene penge fra fonde. Projektøkonomien er ved 
at være så vigtig, at hvis man ikke havde den, 
ville man ikke engang kunne klare den daglige 
drift. Det stiller nogle helt andre krav til vores 

Det er vigtigt at slå fast, at godt 
nok har vi som medarbejdere fælles 
interesser med arbejdsgivere, men 
vi er sandelig også i et modsæt-
ningsforhold”.

Erik S. Christensen, arkivleder på Bangsbo Mu-
seum og Arkiv i Frederikshavn.

“

Den engagerede fagforening  
– tillid gennem konkrete resultater.

På et arbejdsmarked, hvor der er modsætnings-
forhold imellem arbejdsgivere og arbejdstagere, 
og hvor der konstant stilles større krav til kom-
petencer, arbejder DM for at skabe løsninger, 
der forbedrer medlemmernes arbejdsliv. 

DM skaber løsninger og er til stede, når der 
er problemer, men vi vil også forebygge proble-
mer samt være med til at udvikle arbejdspladser, 
personalepolitikker og andre ydelser til gavn for 
medlemmernes arbejdsliv. 

Løsninger for dig som medlem, og løsnin-
ger for det moderne samfund. Men løsninger 
kommer ikke af sig selv: De opstår gennem et 

vedholdende og kritisk engagement i arbejds-
markedet generelt og i de udfordringer det 
enkelte medlem står over for. Nøgleordene i 
vores engagement er kritisk stillingtagen, sam-
fundsengagement og modet til at udfordre det 
eksisterende og det fremtidige samt sikre, at det 
sker på et kvalitativt højt niveau. 

Solidaritet binder de mange forskellige med-
lemmer sammen. DM kæmper for et bedre 
arbejdsmarked og dermed bedre medlemsvilkår 
– vi arbejder gennem kollektive løsninger for at 
imødekomme medlemmernes individuelle behov.

Kort sagt: Et engagement, der sætter en 
dagsorden. 

Vi kommer med konstruktive forslag, og 
konsekvensen er slagkraftige resultater, der 

gør en forskel og er synlige for vores medlem-
mer og omverdenen. Det kan være alt lige fra 
overordnede resultater vedrørende forbedrede 
vilkår for kvinder på arbejdsmarkedet til mere 
nære forhold, hvor vi hjælper dem af vore med-
lemmer, der bliver uretmæssigt behandlet af 
deres  arbejdsgivere. DM går langt for medlem-
merne, og vi tager også de svære sager. 

Og hvad er det så egentlig, vores medlem-
mer får ud af det i sidste ende? Det handler om 
tillid.Du skal have tillid til, at vi varetager dine 
interesser og arbejder for at finde de bedste re-
sultater for dig. Som studerende, som leder, som 
ledig, som offentligt ansat eller som privatansat. 
Resultater med langsigtet perspektiv og resulta-
ter, der forbedrer medlemmernes arbejdsliv.

To repræsentanter fra DM Natur & Kultur kommenterer her Hovedbestyrelsens arbejde med at udvikle en skarpere profil. Den 
ene, Erik S. Christensen, arbejder som arkivleder på en lille institution, Bangsbo Museum og Arkiv i Frederikshavn, mens Anders 
H. Johnsen er ansat på den store sundhedsvidenskabelige institution, Rigshospitalet, hvor han arbejder som ledende biokemiker.

Foto: Privat
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medarbejdere, som gør, at vores hverdag bliver 
mere stresset. Det giver arbejdsmiljøproblemer, 
at medarbejderne skal omdefinere sig fra at 
være forskere til at være sælgere. Der bliver det 
DM’s opgave at sørge for at have holdninger til 
kulturpolitik og tage hånd om medlemmernes 
interesse og melde sig på banen. 

Anders H. Johnsen:
Helt overordnet synes jeg, det er glimrende, at 
DM definerer en skarpere profil. DM har brug 
for at blive markedsført både i forhold til re-
kruttering og fastholdelse af medlemmer. Dels 
har vi en kamp imellem fagforeningerne, og 
dels er fagforeningsengagementet i samfundet 
ikke vanvittig stort. Derfor er det vigtigt at få 
forklaret, hvorfor det er godt at være medlem, 
og hvad foreningen kan tilbyde.

På hospitalsområdet, hvor jeg arbejder, har 
de fleste nogle fornuftige vilkår. Derfor kan det 
være en udfordring at understrege, at der stadig 
er brug for en fagforening. Bevidstgørelsen 
af fagforeningens funktion og synliggørelsen 
af fordele ved fagforeningen er en vigtig ting, 
og det kan en tydeligere profil være med til at 
sætte fokus på.

Med hensyn til lønforholdene er der i vores 
sektor, herunder også på hospitalsområdet, ab-
solut stadig brug for det klassiske fagforenings-
arbejde. I dagligdagen er der ikke det store 
behov, men når der opstår krisesituationer, er 
der brug for foreningen. Det kan være i forhold 
til ændringer i arbejdsforholdene, omdefinering 
af arbejdsopgaver eller i afskedigelsessituatio-

Skarpere profil på    vej til DM
DM Natur & Kultur tilbyder 
Lønforhandling 
for erfarne tillids 
repræsentanter
på museer, hospitaler, arkiver og 

andre forskningsinstitutioner

Tillidsrepræsentanten som forhandler
Fokus på tillidsrepræsentanten som 
forhandler med udgangspunkt i delta-
gernes egne erfaringer
•  indholdsmæssige udfordringer 
•  forhandlingstekniske udfordringer

TR og baglandet 
Vi sætter især spot på de forhandlin-
ger, der finder sted i TR’s bagland 
•   mødet med medlemmerne om dis-

kussion af mandat og forhandlings-
resultater

•   gode råd om facilitering af bag-
landsmøderne

Tid og sted
Torsdag d. 24. september kl. 9.30-
16.30. Kurset finder sted på  
Sixtus, Teglgårdsvej 73, Middelfart.

Underviser
Malene Rix, selvstændig rådgiver og 
underviser i forhandling

Deltagere
Erfarne tillidsrepræsentanter og sup-
pleanter, som har deltaget i grundkur-
set i lønforhandling

Yderligere oplysninger hos Kieth Lau 
Andersen i DM på 38 15 66 00.

Tilmelding på www.dm.dk/dmkalender. 
Pladserne fordeles efter “først til møl-
le-princippet”. Tilmeldingsfristen er  
10. september.

ner, hvor DM er en form for forsikring. På ph.d.-
området har vi på hospitalsområdet fx problemer 
med, at folk har svært ved at få tillæg. Der er ikke 
nogen automatik i tillægsfordelingen til de ph.d.-
studerende. Her er DM’s overenskomstkrav om et 
fast ph.d.-tillæg vigtigt, da der er mange hospita-
ler, hvor tillægget ikke er en selvfølge. 

Ordet solidaritet er måske lidt gammeldags, 
men det er vigtigt, at vi står sammen og hjælper 
hinanden. Både af almenmenneskelige grunde og 
for at arbejde imod individualiseringen i samfun-
det, hvor enhver er sin egen lykkes smed. Vi er 
en gruppe, og det må vi stå ved. Det er vigtigt, vi 
ikke bare lukker os inde bag vores egen dør. Som 
DM’ere er vi en faggruppe, der står over for andre 
faggrupper. Det skal ikke være en krig, men en 
markering af, hvad vi kan i forhold til de andre. 
Vi konkurrer jo i høj grad med lægerne og har 
svært ved at nå samme lønniveau som dem, og 
alene af den grund har den enkelte jo gavn af at 
være en del af gruppen.

Med hensyn til lønforholdene er 
der i vores sektor, herunder også 
på hospitalsområdet, absolut sta-
dig brug for det klassiske fagfor-
eningsarbejde. I dagligdagen er der 
ikke det store behov, men når der 
opstår krisesituationer, er der brug 
for foreningen”.

Anders H. Johnsen,  
ledende biokemiker på Rigshospitalet.

“

Foto: : Lasse H
øjsgaard
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Fordele og ulemper ved 
projektfinansiering
Der er årelang tradition for projekt-
finansiering i form af fondsbevillinger 
på Det Danske Sprog- og Litteratur-
selskab. Størstedelen af magistrene 
på institutionen er ansat på eksterne 
midler. Konsekvensen er en mere utryg 
tilværelse, men alligevel afviser til-
lidsrepræsentanten ikke finansierings-
systemet.

af Franciska Lee Beckett magisterbladet@dm.dk  
foto: Henrik Petit 

Carlsbergfondet, Velux og A.P. Møller er ek-
sempler på samarbejdspartnere, som spiller en 
central rolle for samtlige akademiske medarbej-
dere ansat på Det Danske Sprog- og Litteratur-
selskab (DSL). Fondsmidlerne finansierer nem-
lig mere end 20 af de i alt 25-30 akademiske 
stillinger på arbejdspladsen. Den basisbevilling, 
institutionen modtager fra Kulturministeriet, 
dækker blot det administrative arbejde samt 
2-3 akademiske stillinger. Fondsansøgninger 
fylder derfor meget i det daglige arbejde.

Fast stilling – midlertidige projekter
At midlertidige ansættelser skaber en utryg 
tilværelse, vil de færreste modsige. Omlægning 
fra midlertidige til faste stillinger var da også 
den første opgave, Lars Trap-Jensen gav sig i 
kast med, da han blev valgt som tillidsrepræ-
sentant på DSL for knap seks år siden. Dengang 
var der kun 2-3 fastansatte akademikere på 
institutionen. I dag er der vendt op og ned på 
tallene, og kun enkelte er midlertidigt ansat.

“Det holder ikke, at de mange midlertidigt 
ansatte medarbejdere rundt omkring forsvares 
med, at der kun er penge, så længe bevillingen 
varer. Her hos os var ledelsens argument også, 
at den ikke kunne garantere ansættelse længere 
end projektbevillingen. Men i dag er stort set 
alle fastansatte”, siger Lars Trap-Jensen. I prak-
sis hopper medarbejderne på denne måde fra 
den ene midlertidige projektfinansiering over 
til den næste. Kulturinstitutionens mangeårige 
erfaring med fondsbevillinger betyder, at der 

kun i sjældne tilfælde ikke er midler til med-
arbejdernes projekter. Men skulle uheldet være 
ude, er ansættelsen truet. “Som ansat på de be-
tingelser med projektfinansiering fører man en 
lidt utryg tilværelse – selvom man er fastansat. 
For man ved jo aldrig, hvor længe finansie-
ringen af ens projekt kan fortsætte. På mange 
måder gælder der derfor de samme betingelser 
her som ved de midlertidige ansættelser”, for-
tæller tillidsrepræsentanten.

Svært at planlægge lange projekter
Ifølge Lars Trap-Jensen er der flere udfordrin-
ger forbundet med projektfinansiering. Set fra 
projekternes side betyder finansieringsformen, 
at det er svært at lave en langsigtet planlægning, 
når man ikke ved, hvor længe bevillingen varer. 
“Mange bevillinger løber over tre år, til trods for 

at projektet varer væsentligt længere. Arbejdet 
med ’Ordbog over det danske Sprog’ tog fx 40 
år”. Det bureaukratiske ansøgningsforløb er end-
nu en udfordring ved fondsbevillingerne. Ifølge 
Lars Trap-Jensen kan projektledere i perioder 
bruge 20 % af arbejdstiden på ansøgninger og 
afrapporteringer. Medarbejderne kan desuden 
hurtigt blive pressede, hvis der bliver bevilliget 
færre midler til projekterne end ønsket. “Som 
medarbejder må man hele tiden indstille sig. 
Selvom alle pengene ikke bliver bevilliget, vil 
man mange gange alligevel gerne gennemføre 
projektet. Det betyder, at man må dreje på nogle 
knapper, nedjustere og løbe lidt hurtigere”. Det 
kan ifølge Lars Trap-Jensen resultere i stress og 
følelsen af ikke at udføre sit arbejde godt nok. 

“Det er alt sammen med til at gøre tilværel-
sen en smule mere utryg for den enkelte. Men 

Det Danske Sprog- og 
Litteratur selskab (DSL)
Er en typisk magisterarbejdsplads med 
25-30 AC’ere. Næsten alle er DM’ere. 

DSL er en selvstændig forsknings-
institution under Kulturministeriet på 
tilslutningsoverenskomst. 

Institutionen består dels af en sprog-
lig afdeling, der for eksempel udgiver 
ordbøger og bøger om grammatik og 
sproghistorie. Dels af en historisk og lit-
terær afdeling, der udgiver tekstkritiske 
udgaver af historiske dokumenter og den 
klassiske danske litteratur.

Lars Trap-Jensen er tillidsrepræ-
sentant på institutionen. Han har fra 
start arbejdet for at få de mange tids-
begrænsede ansættelser omlagt til faste 
ansættelser. Det har han haft succes 
med. For seks år siden var der blot 2-3 
faste stillinger. I dag er der kun få ansat 
i tidsbegrænsede stillinger.
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det er jo individuelt, hvordan det opleves, og 
hvordan man indstiller sig på det”, siger han.

Generøse fonde
Selvom den fondsbaserede projektfinansiering 
udfordrer ansættelsestrygheden, er Lars Trap-
Jensen ikke utilfreds med ordningen. Fonds-
bevillingerne spiller nemlig en vigtig rolle i 
forhold til forskning i det felt, han interesserer 
sig mest for. “Fondsbevillingerne har en stor 
betydning. Hvis de ikke var der, ville aktivi-
tetsniveauet være et andet. Derfor kan jeg ikke 
afvise systemet. Vi er heldigt stillet i Danmark, 
fordi vi har en bred vifte af fonde, der generøst 
stiller penge til rådighed for at støtte forskning. 
Jeg mener, man skal hilse det velkomment, at 
der er nogen, der vil bruge et overskud til et 
så fornuftigt formål som forskning og kultur. 

Der er jo ingen, der siger, de skal gøre det. De 
kunne i stedet vælge at putte pengene i lommen 
eller købe fodboldklubber for dem”, siger han.

Lars Trap-Jensen har ingen erfaring med, 
at fondene blander sig i den forskning, de støt-
ter. Han oplever ikke, at forskningsfriheden er 
truet. Men hans erfaring er, at det er nemmere 
at få penge til spektakulære projekter, der er 
innovative eller aldrig er lavet før. Mens det er 
sværere at finde forståelse for rugbrødsarbejde 
som vedligeholdelse og udvikling af eksisteren-
de projekter. “Derfor er det ekstremt vigtigt, at 
man sikrer en vis basisbevilling, så kernefunk-
tionerne bliver udført”, påpeger han.

Kan sikre ordentlige lønaftaler
Fondsfinansieringen åbner ifølge Lars Trap-
Jensen op for, at der lettere kan laves ordentlige 

lønaftaler lokalt. Det skyldes, at udgifterne til 
lønnen kan indregnes i fondsansøgningerne 
frem for i den faste basisbevilling. Men det 
kræver, at ledelsen bakker op. “Det er vigtigt, at 
man medtænker alle udgifter, når ansøgningen 
sendes af sted. Har man en forstående ledelse, 
kan den fondsbaserede projektfinansiering give 
mulighed for at føre udgifterne til løn over på 
bevillingsgiverne frem for basisbevillingerne. 

Så længe man sætter lønudgifterne til, hvad 
der er rimeligt, og ikke stiller ublu krav, er der 
ingen, der vil tage anstød af det. Men det kræ-
ver naturligvis ledelsens opbakning. Jeg har en 
god dialog med min ledelse, men jeg kender da 
eksempler på den holdning, at der hellere skal 
bruges penge på en ekstra udstilling frem for en 
ordentlig løn”.

“Vi er heldigt stillet i Danmark, fordi vi har en bred vifte af fonde, der generøst stiller penge til 
rådighed for at støtte forskning. Jeg mener, man skal hilse det velkomment, at der er nogen, der vil 

bruge et overskud til et så fornuftigt formål som forskning og kultur”, siger tillidsrepræsentant Lars 
Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
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Mikkel Bender, 35 år

Fra et job som patentkonsulent og 
-rådgiver i Chas.Hude A/S til partner 
samme sted. Chas.Hude har 75 an-
satte fordelt på kontorer i København 
og Århus. Virksomheden yder stra-
tegisk rådgivning til både danske og 
udenlandske virksomheder inden for 
patentering og udnyttelse af immate-
rielle rettigheder.

Uddannelse: 
Cand.scient. i molekylærbiologi fra Køben-
havns Universitet 2001. Er siden blevet cer-
tificeret dansk patentagent og europæisk 
patentagent.

Hvordan fik du interesse  
for patentering?
Som helt nyuddannet arbejdede jeg i halv-
andet år som forskningsassistent på GEUS 
(De Nationale Geologiske Undersøgelser 
for Danmark og Grønland, red.). Her var vi 
en gruppe, der sammen gjorde en opfindel-
se, en molekylærbiologisk metode, som vi 
skulle have patenteret. I den sammenhæng 
fik jeg første gang kontakt med Chas.Hude. 
Og i 2003 fik jeg så en “læreplads” i virk-
somheden med henblik på at blive oplært 
til patentrådgiver. 

Hvad skal du helt præcist  
lave i din nye stilling?
Jeg skal stå i spidsen for den afdeling, der 
hjælper biotekvirksomheder med at be-
skytte deres opfindelser og immaterielle 
rettigheder. Populært sagt er vores opgave 
at omformulere forskerens beskrivelse af en 
opfindelse til et juridisk dækkende sprog. 
Selve formuleringen af en patentansøgning 
er nemlig af afgørende betydning for, hvor-
vidt der kan opnås patent. Desuden kan 
den foretrukne formulering variere, alt efter 
hvor du vil have patent. Man kan nemlig 
ikke lave et verdenspatent, men skal sørge 
for dækning enten hos den europæiske pa-
tentmyndighed, den amerikanske eller den 
australske osv., så processen kan være om-
fattende. Og så har man kun rettighederne 
de næste 20 år.

Hvad kræves der af en god  
rådgiver inden for patentering?
Selv om jura er en stor del af jobbet, er det 
de færreste jurister, der kan løfte opgaven. 
Det kræver nemlig en høj grad af faglig 
indsigt at kunne sætte sig ind i fagområder, 
der alene på mit område breder sig i så 
forskellige retninger som fx gyllesepare-
ring, dna-molekyler, kemiske synteser og 
lægemidler. At kunne sine paragraffer er en 
forudsætning, men alene langtfra nok. Man 
skal kunne gå i dybden for at forstå den 

videnskabelige baggrund for opfindelsen og 
kundens helt nøjagtige behov.

Savner du ikke den hvide kittel?
Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har 
haft sådan en på. Men selv om jeg ikke er 
med hands on i laboratoriet, så føler jeg 
fortsat, at jeg ofte har fingrene helt nede 
i substansen. Jeg er fx involveret i at tilret-
telægge forsøg og planlægge de innovative 
processer for mange af de virksomheder, 
jeg arbejder for.

Hvori ser du de største forskelle på at 
være rådgiver i en virksomhed og på 
at blive partner samme sted? 
Jeg får et større ansvar, både for medarbej-
derne og for kunderne, men også i forhold 
til virksomhedens indtjening. Ligesom de 
fleste andre brancher er vi også for tiden 
påvirket af nedadgående kurver, så jeg kom-
mer til at lave mere opsøgende arbejde end 
tidligere. Men de immaterielle rettigheder 
er jo selve fundamentet i de innovations-
baserede virksomheder, som jeg betjener. 
Det er mit indtryk, at man generelt – selv 
i krisetider – forsøger at fastholde sine 
immaterielle rettigheder. Man fyrer hellere 
medarbejdere, end man giver slip på dem.

pse

NYT JOB
Foto: Jeanne Kornum



magisterbladet · 13/09 51

jobsektion

 magisterbladet nr. 13 · 28. august 2009

Foto: Rie neuchs

 Brug MA's  
jobtip, workshop  
og rådgivning 

– ma-kasse.dk
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Stillinger

Løn og ansættelsesvilkår kan være 
meget forskellige fra område til 
område og fra stilling til stilling. 
Kontakt derfor altid DM for at få 
råd og vejledning, inden du går til 
jobsamtale, og inden du siger ja 
til jobbet. 

Husk også, at DM tilbyder kar-
riererådgivning og feedback på 
ansøgning og CV.
Find råd, vejledning, lønstatistik-
ker, kontaktoplysninger og meget 
mere på DM’s hjemmeside  
www.dm.dk.

Forbered dig, inden du går til jobsamtale og siger ja til dit nye job
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