
Årskonference 2019:

Psykisk arbejdsmiljø

Hvad er det vi (stadig) ikke forstår?

http://www.arbejdsliv.org/


– En forening og et tidsskrift

• Bestyrelse

• Redaktion

– Siden 1994 

Hvad er Center for Studier i Arbejdsliv ?



CSA’s formål

– Arbejder for at styrke forskning og 
undervisning i og formidling af 
arbejdslivsspørgsmål

– At skabe dialog mellem forskere fra alle 
fagområder, der arbejder med  arbejdslivet

– At bringe viden og erkendelse fra 
forskningen ud til arbejdslivet og skabe 
dialog mellem forskere og praktikere



Aktiviteter

Tidsskrift for Arbejdsliv

➢ Prekarisering

➢ Mandearbejde

➢ Digitale teknologier i 

arbejdslivet

➢ Et datastyret arbejdsliv –

måling som praksis 

➢ Et offentligt arbejdsmarked 

under pres

➢ Etik i arbejdslivet



Arbejdsliv

http://www.teamarbejdsliv.dk/
http://www.soc.aau.dk/
http://www.dps.aau.dk/forskningsenheder/carma/om-carma/


Aktiviteter

Tidsskrift for Arbejdsliv

Årskonference

Ph.d.-workshop på AM

Gå-hjem-møder

Åbne bestyrelsesmøder med oplæg



www.arbejdsliv.org
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Dagens program:
09:00–9:20 Velkomst m. præsentation af årets tema samt værtssted

v. forkvinde for CSA Sidsel Lond Grosen og Yun Ladegaard, 
Institut for Psykologi, KU 

09:20–10:05 Psykisk arbejdsmiljø – et tilbageblik på de udfordringer vi 
står overfor v. Klaus T. Nielsen

10:05–10:45 Postermarked med kaffe

10:45-11:30 Det vi ikke kan tale om i arbejdsfællesskaber, har vi ondt 
af... v. Mille Mortensen

11:30–12:20 Frokost

12.30-14:00 Workshops

14:00–14:25 Kaffe m. kage

14:25-15:05  Alvorlige begrænsninger i indsatserne omkring psykisk 
arbejdsmiljø v. Yun Ladegaard

15:05-15:15 Kort pause

15:15-15:55 Når personligheden gøres til genstand for målinger i 
arbejdslivet v. Malene Friis Andersen

15:55-16:00 Afrunding og på gensyn næste år



Workshops:
1: Meditation og ikke-handling som forebyggelse når organisationer er 
under forandring (3.sal)
v. Mads Autrup, cand.mag. i psykologi og arbejdslivsstudier samt partner i Green 
Andersen Erhvervspsykologi

2: Kritiske perspektiver på psykisk arbejdsmiljø (3.sal)
v. Peter Olsén og Birger Steen Nielsen, professorer emeriti på Institut for Mennesker 
og Teknologi, Roskilde Universitet

3: Guldkorn eller glasskår? (auditoriet)
v. Ole H. Sørensen, konsulent i SPARK og tidligere forsker på DTU, NFA og AAU

4: Ud af sidevognen og over på tandemcyklen (bygning 2, op til stuen)
v. Christine Ipsen, lektor ved DTU Management

5: Hvorfor vil vi hellere behandle end at forebygge –mangler der 
sammenhænge imellem indsatserne? (bygning 2, op til stuen)
v. Hans Jørgen Limborg, arbejdslivsforsker i Team Arbejdsliv



Postermarked

• Mathias Hulgård Kristiansen: Et ph.d.-projekt om studerende 
med psykosociale vanskeligheders møde med universitetet.

• Christian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen: Ph.d.-afhandling med 
titlen: Forhandlinger om arbejdsmiljøet i
medarbejderinddragende aktiviteter – studier fra et 
interaktionsperspektiv.

• Nadia Nielsen & Karina Vegeberg Haugsted: Et speciale i 
sundhedsfremme, som undersøger hvordan teknologien 
Howdy, der kan forebygge stress og fremme trivsel på 
arbejdspladsen, anvendes af medarbejderne, og hvilke 
potentialer og udfordringer den rummer ift at skabe et 
sundhedsfremmende liv.



Praktikaliteter

• CSA-bestyrelsesmedlemmer i anden farve

• Toiletter

• Tag hånd om jeres ting

• Frokost –

• Vejvisning til workshops: 12:20 fra 

auditoriet
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Tak for I dag

– håber I fik noget med hjem!

Vi ses til CSA’s årskonference

d. 26/3 2020


