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PROGRAM  
 

Tid: mandag d. 2. maj 2022 kl. 9:00-16.00       

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Copenhagen, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh. S.  

 

kl. 9.00 Registrering, Kaffe, te, brød m.v. 

kl. 09.30 Velkomst v. Trine Bødker vicedirektør i Arbejdstilsynet og formand for Det Strategiske 
Arbejdsmiljøforskningsudvalg i fonden 

 
kl. 09.35 Introduktion af dagens program v. ordstyrer 
 
kl. 09.40 Præsentation af Arbejdsmiljøforskningsfondens strategi 2021-2023 v. Steffen Hyldborg 

Jensen, sekretariatsleder i fonden 
 
kl. 10.00 Plenumoplæg om resultater og perspektiver af følgende projekter: 
 

1) ”Uønsket seksuel opmærksomhed (USO) fra ledere og kollegaer” v. Maj Britt Nielsen, Syddansk 
Universitet 

2) ” Oplevelsen og betydningen af indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring: et 
mixed methods studie” v. Ida Elisabeth H. Madsen, NFA 

3) ”Folkeskolen i forandring – samarbejdet som ressource” v. Karen Albertsen, TeamArbejdsliv  
4) ”Designtænkning som virkemiddel i et adræt arbejdsmiljøarbejde (DVIAA)” v. Ole Broberg og 

Sisse Grøn, Danmarks Tekniske Universitet 

 
Kl. 11.05 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. 11.45-12.45 Poster-udstilling og frokost 

Der vil være mulighed for at spørge ind til og høre nærmere om igangværende projekter fra projektets 
repræsentanter. Posterudstillingen foregår lige udenfor auditoriet. Der er frokost i restauranten kl. 12 
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Kl. 12.45  Plenumoplæg om resultater og perspektiver af følgende projekter: 
 

5) ”Betydning af organisation, ledelse, team og medarbejder for fysiske arbejdsbelastninger og 
muskelskeletbesvær” v. Andreas Holtermann, NFA 

6) ”Mekaniske exoskeletter til nedbringelse af skulderbelastninger i slagteribranchen” v. Jeppe 
Frost, AMK Herning 

7) ”Teknisk målte fysiske krav i arbejdet og langtidssygefravær” v. Nidhi Gupta, NFA 
8) ”Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering i byggebranchen” v. Jeppe Ajslev, NFA 

 
Kl. 13.45 Q&A-sessioner 

Samme forløb som ved formiddagens sessioner.  

Kl. 14.30 Pause m. kaffe, kage og poster-udstilling 

Kl. 15.15 Plenumoplæg om resultater og perspektiver af følgende projekter: 

9) ”Forebyggelse af autoimmune sygdomme i hud, lunger, kar og led forårsaget af 
kvartseksponering i arbejdsmiljøet” v. Signe Hjuler Boudigaard, Arbejdsmedicin, Aarhus 
Universitetshospital 

10) ”Håndeksem, bakterier og hudens barrierefunktion” v. Tove Agner, Bispebjerg Hospital 
 
Kl. 15.45 Spørgsmål fra salen 
 
Kl. 15.55 Afrunding v. Trine Bødker 
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