
 1 

”Psykolograpporter” eller ”situationsanalyser”? 
 
 
Fra: "Lone Degn Eriksen" LDE@adm.au.dk 
Subject: Svar på begæring om partsaktindsigt 
Dato: 16. januar 2012 
 
Til Charlotte Fog-Nielsen, Dansk Magisterforening og professor Linda Koldau.    
 
Under henvisning til jeres begæring om partsaktindsigt af 12. januar 2012 i 2 
psykolograpporter vedrørende Musikvidenskab vedhæftes rapporterne. 
 
Overstregningerne i rapporterne vedrører oplysninger om enkeltpersoners private forhold, 
som er undtaget fra aktindsigten under henvisning til forvaltningslovens § 15.stk.1 jf. § 
27.stk.1.nr.6.  
 
Der pålægges tavshedspligt med hensyn til rapporternes indhold under hensyn til 
medarbejderne på Musikvidenskab og den fremadrettede proces på Musikvidenskab, jvf. 
forvaltningslovens § 27.stk.2 jf. § 27.stk.1.nr.6. 
 
Dette indebærer at eventuel videregivelse af rapporterne eller dele heraf til pressen, vil blive 
anset som en grov tjenesteforseelse. De bemærkes hertil, at pressen – eller øvrige 
udenforstående – ikke har adgang til aktindsigt i rapporterne under henvisning  til 
offentlighedsloven § 13.stk.1.nr.6. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lone Degn Eriksen 
personalejuridisk konsulent 
 
Direkte tlf.: 8715 3332 
E-mail: lde@adm.au.dk  
 
 
 

 
 
Til Lone Eriksen, CC Per Dahl og Charlotte Fog-Nielsen 
18. januar 2011 
 
Kære Lone Eriksen 
 
Tak for de tilsendte rapporter. Jeg vil hermed anmærke og bede om at det holdes fast i akterne, 
at betegnelsen ”psykolograpport” er fejlagtig. Ifølge dekanen og konsulenter (jf. den skriftlige 
dokumentation vedr. sagen) handler det sig om ”situationsanalyser” og ikke 
om ”psykolograpporter”. 
 
Jeg går ud fra, at også ifølge den danske lovgivning må det offentliggøres til de involverede 
personer, hvis der skal udfærdiges en ”psykolograpport”. Jeg går ligeledes ud fra, at du har 
valgt den forkerte betegnelse i dit brev og at betegnelsen bliver rettet til ”situationsanalyser”. 
 
Eftersom jeg er sygemeldt, er det indtil videre ikke muligt for mig at indgå yderligere 
korrespondence.  
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Med venlig hilsen 
 
Linda Maria Koldau 
professor, dr. phil. 
 
 
 
Til Linda Maria Koldau 
19. januar 2011 
 
 
Kære Linda Koldau. 
 
[...] 
 
Jeg bekræfter ligeledes modtagelsen af din e-mail af 18. januar til undertegnede. Når de 
vedhæftede filer blev betegnet som psykolograpporter er begrundelsen alene, at de er 
udarbejdet af psykologer. Der er naturligvis ikke med denne betegnelse tilsigtet nogen 
ændring af rapporternes titler eller karakter af situationsanalyser med fokus på henholdsvis 
mobning og samarbejdsproblemer. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lone Degn Eriksen 
personalejuridisk konsulent 
 
Direkte tlf.: 8715 3332 
E-mail: lde@adm.au.dk  

 
 
 
Til Lone Eriksen, CC Per Dahl og Charlotte Fog-Nielsen 
20. januar 2011 
 
Kære Lone Degn Eriksen 
  
Tak for din mail. 
 
Jeg ønsker at tage stilling til din information om begrebet "psykolograpporter". 
 
Eftersom der i alle officielle dokumenter er tale om "virksomhedskonsulenter" og eftersom 
ingen af de to konsulenter har nogensinde præsenteret sig som "psykolog" over for mig, den 
umiddelbart involverede person, afviser jeg brugen af ordet "psykolograpport".  
Jeg opfordrer dekanatet at bruge fremover det begreb for rapporterne, konsulenterne selv 
bruger og har skriftligt fastholdt, nemlig "situationsanalyser". 
  
Med venlig hilsen 
  
Linda Maria Koldau 
professor, dr. phil. 
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Nota bene:  
 
Den 28. februar 2012 sendte institutleder Niels Lehmann mig den følgende mail: 
 
Kære Linda. 
 
Jeg er ked af at høre, at du fortfarende er syg. Jeg vil naturligvis gerne tilbyde en mulighedssamtale, 
så såre du har mulighed for det. Eftersom der er tale om stressrelateret sygdom, har jeg forhørt mig 
om mulighederne for at tilbyde psykologhjælp og fåeta t vide, at en sådan mulighed foreligger. Dog 
bliver eventuelle samtaler med en psykolog nødt til at foregå i Danmark. 
 
Med venlig hilsen 
Niels 
 
 
Jeg har svaret ham den 1. marts 2012: 
 
Kære Niels  
 
Tak for din mail og de venlige ord. Jeg vil gerne føre en mulighedssamtale så snart jeg er på 
instituttet igen. 
 
Der er imidlertid ingen nødvendighed for psykologhjælp. Den ortopædiske klinik, hvor jeg 
har været fra 25. januar indtil 21. februar 2012, har professionelle psykologer der undersøger, 
om rygsmerter og lignende kan stemme fra stress eller psykiske problemer. Jeg har haft tre 
udførlige psykologsamtaler og psykologens endelige diagnose er, at jeg psykisk er 
fuldkommen rask. 
Hun har alligevel henvist til, at der er stor sandsylighed at mine smerter er stressbetinget pga. 
mine arbejdsvilkår og har anbefalet en specialiseret undersøgelse for at afklare det. Jeg er i 
kontakt med en professionel klinik med hensyn til dette. 
 
Jeg ville anbefale, at vi i vores mulighedssamtale fokuserer på selve rødderne til problemet, 
nemlig de arbejdsvilkår som har udløst stress og tilsvarende sygdomsymptomer siden 2010, i 
sted for at vi fokuserer på selve symptomerne. Vi ønsker jo en løsning til selve problemet og 
ikke først og fremmest til symptomerne. 
 
Jeg vil give dig besked så snart jeg har en definitiv melding fra min læge, hvornår jeg kan 
komme tilbage til arbejdet. 
 
I hvert fald tak at du har undersøgt muligheden for psykologhjælp. 
 
Med venlig hilsen 
 
Linda 
 
 
Facit:  
Jeg kan ikke acceptere at de problemer, som der findes i mine arbejdsvilkår, bliver 
stemplet til mine personlige psykologiske problemer. 
Det her er igen universitetsledelsens strategi, at universitetets strukturelle problemer 
bliver omdannet til den ansattes personlige problemer – endda til påstanden om psykisk 
sygdom. 


