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PROGRAM  
Tid: Onsdag d. 15. januar 2020 kl. 9:15-16.15      
Sted: Park Inn by Radisson, Engvej 171, 2300 Kbh. S 

 

kl. 9.15 Registrering, kaffe m.v. 

kl. 10.00 Velkomst v. Vibe Westh, vicedirektør i Arbejdstilsynet og formand for Det Strategiske 
Arbejdsmiljøforskningsudvalg i fonden 

 
kl. 10.10 Introduktion af dagens program v. ordstyrer 
 
kl. 10.15 Plenumoplæg om resultater og perspektiver af følgende projekter: 
 

1) ”Arbejdstid, sikkerhed og ulykker” v. Anne Helene Garde, NFA  
2) ”Aldring og fysisk betonet arbejde” v. Jakob H. Bønløkke, AMK Aalborg  
3) ”MEMORIA. Stressorer i arbejdslivet, selvoplevet stress og demens” v. Kirsten Nabe-Nielsen, 

Københavns Universitet 
4) ”Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder” v. Mette Lykke 

Nielsen, Aalborg Universitet 
 
Kl. 11.20 Q&A-sessioner  

Der gennemføres fire parallelle Q&A-sessioner, hvor deltagerne kan stille uddybende spørgsmål til 
oplægsholderne, som står ved hver sin stand. Deltagerne vælger selv session. Efter 20 minutter er der et skift, 
og deltagerne går nu hen til en ny stand efter eget valg. Deltagerne kan således nå to sessioner.  

Kl. 12.00  Frokost og poster-udstilling 

Kl. 13.00  Plenumoplæg om resultater og perspektiver af følgende projekter: 
 

5) ”Viden der virker - arbejdsmiljø fra forskning til handling” v. Per Malmros, AMK Bispebjerg 
6) ”Udredning om mobilisering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø – bedre 

sammenhæng mellem forskning og praksis” v. Ulrik Gensby, TeamArbejdsliv 
7) ”Vejen frem - udvikling af en fælles indsats for forebyggelse, arbejdsfastholdelse og 

rehabilitering af medarbejdere med muskelskeletbesvær og fysisk krævende arbejde ” v. Mette 
Jensen Stochkendahl, Syddansk Universitet  

8) ”Psykosocialt arbejdsmiljø under organisatoriske forandringer – et interventionsprojekt”         
v. Johan Simonsen Abildgaard, NFA 

Kl. 14.00 Q&A-sessioner 

Samme forløb som ved formiddagens sessioner.  

Kl. 14.40 Pause og posterudstilling 
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Kl. 15.10 Plenumoplæg om resultater og perspektiver af følgende projekt: 

9) ”Arbejdsmiljøøkonomi i et bygherreperspektiv” v. Per Tybjerg Aldrich, Joblife 
10) ”Dansk Center for Nanosikkerhed I og II: Resultater fra syv års forskning i nanopartikler i 

arbejdsmiljøet” v. Ulla B. Vogel, NFA 
 
Kl. 16.00 Spørgsmål fra salen 
 
Kl. 16.15 Afrunding 
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