Arena 3: ARBEJDSMILJØVIDEN - Hvordan får vi forskning ud i praksis og
praksis ind i forskning?
Kort beskrivelse:
Der skabes rigtigt meget forskningsbaseret arbejdsmiljøviden, men alt for lidt af denne viden når ud til
arbejdspladserne, ligesom arbejdsmiljøfolk ofte savner et forskningsbaseret grundlag for praksis og
rådgivning. Samtidig savner forskningsmiljøerne til tider erfaringer fra praktikere om, hvad der er behov for
forskning i. Der er med andre ord brug for styrket udveksling af viden mellem ”vidensproducenter” og
”vidensbrugere”.
På denne arena vil vi diskutere begrebet vidensmobilisering, som kan bruges til at styrke brobygning og
udveksling af viden mellem aktørerne. Det gælder både viden produceret af forskere på universiteter,
sektorforskningsinstitutter, højere læreanstalter eller arbejdsmedicinske klinikker og viden fra det praktiske
felt opsamlet af Arbejdstilsynet og af både interne og eksterne konsulenter i det praktiske
arbejdsmiljøarbejde.
Foreløbigt program:
Vi starter med tre korte oplæg, der præsenterer vidensmobilisering fra tre perspektiver. Et
forskningsstrategisk, et forskningsmæssigt og et praktisk.
Steffen Bohni, administrerende direktør på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fortæller om
intentionerne i den nationale forskningsstrategi og NFAs tilgang til, at forskningsviden bliver anvendt på
arbejdspladserne. Der er behov for en flerstrenget tilgang, hvor der er løbende dialog med interessenter
om forskningsrelevante emner, hvor der udvikles kompetencer i forskningsverdenen og på
arbejdspladserne, ligesom forskningens produkter skal skræddersyes til forskellige brugere.
Ulrik Gensby, arbejdslivsforsker hos TeamArbejdsliv og redaktør på bogen ’Mobilisering af
forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø’ beskriver de forskellige tilgange til vidensmobilisering inden for
forskningen. Han udfolder nogle af de udfordringer og fordringer, man som forsker skal forholde sig til, når
man skal skabe viden, der er relevant og som virker i praksis.
Thomas Hermann, Arbejdsmiljøchef i TDC Group giver et indblik i, hvordan man fra virksomheder opsøger,
oversætter og implementerer viden. Han vil give sine anbefalinger til, hvordan praktikere og forskere kan
skabe bedre synergi i deres fælles ambitioner om at forbedre arbejdsmiljøet.
Herefter inviteres alle til en fælles diskussion af, hvordan praktikere, forskere og myndigheder kan sikre et
bedre samspil mellem forskning og praksis.

