Kort fortalt – NFA’s forskningsprogram for

Sikkerhedskultur og Arbejdsulykker
Resumé

Vision

I 2019 blev der anmeldt 42.662

Visionen med forskningsprogrammet er at

ulykker med sygefravær til Arbejds-

frembringe innovativ forskningsviden, der kan

tilsynet, og arbejdsulykker udgjorde

omsættes til handlingsrettede tiltag, værktøjer

62 pct. af de samlede udgifter

og guidelines i forebyggelsen af arbejdsulykker

til erstatning fra Arbejdsskade

inden for de prioriterede branchegrupper i

forsikringen. Arbejdsulykker er et

’Trepartsaftale om prioriterede nationale mål

prioriteret område i ’National

for arbejdsmiljøindsatsen’. Projekter vil som

strategi for arbejdsmiljøforskning’

udgangspunkt blive udviklet i samarbejde

samt i ’Trepartsaftale om priori-

med aftagere af forskningsbaserede videns-

terede nationale mål for arbejds

produkter og værktøjer.

miljøindsatsen 2021-2030’, hvor
et af de overordnede mål er:

Forskningsområdet ’Arbejdsulykker og

’Arbejdsulykker: Stærk sikkerheds-

Sikkerhedskultur’ leverer forskning af høj

kultur på arbejdspladser, færre

videnskabelig kvalitet, hvilket blandt andet

skal udsættes for arbejdsulykker’.

opnås gennem publicering i anerkendte

Forskningsprogrammet skal

internationale tidsskrifter med peer review og

bidrage hertil.

ved samarbejde med andre velrenommerede
forskergrupper eksternt og internt på NFA.

Fokusområder

Prioriterede indsatser

Kompetencer

Forskningsprogrammets fokusområder favner
hele spektret fra afdækning af problemer relateret til arbejdsulykker og sikkerhed, udvikling
og afprøvning af virkemidler, samt udbredelse
af evidensbaseret viden og værktøjer til de
prioriterede brancher. ’Arbejdsulykker og
Sikkerhedskultur’ vil være internationalt
førende inden for følgende tre fokusområder:

’Arbejdsulykker og Sikkerhedskultur’ går efter
en internationalt førende position inden for de
tre udvalgte fokusområder, gennem følgende
indsatser:

•

 astholde og udvikle stærke nationale
F
samarbejder, herunder tværdisciplinær
forskning i samarbejdet internt såvel som
eksternt.

1.	Forskning i viden om, hvad der virker i forhold til at forbedre sikkerhed og forebygge
arbejdsulykker, herunder flerstrengede og
orkestrerede indsatser som virkemidler i
arbejdsmiljøindsatsen.

•

 astholde og udvikle stærke internationale
F
samarbejder ved at bygge videre på allerede etablerede internationale netværk.

Gruppen har gode (organisations-)sociologiske, psykosociale, etnografiske og antropologiske kompetencer. Der er ligeledes gode
kompetencer i relation til interventionsforskning, implementering og forskning-til-praksis,
herunder gode kvalitative kompetencer.
Forskningsområdet vil i programperioden
styrke de epidemiologiske og kvantitative
tilgange og metoder. Det skal bl.a. ske gennem
samarbejde.

2.	Forskning og udvikling af validerede,
pålidelige og proaktive værktøjer, som kan
prædiktere ringe sikkerhed eller arbejdsulykker og bidrage til at understøtte en
stærk sikkerhedskultur og forebyggelse
af arbejdsulykker.
3.	Forskning i virksomhedernes systematiske
arbejdsmiljøindsats og betydning for
arbejdsulykker og sikkerhed, herunder
certificeret arbejdsmiljøledelse, samt
arbejdsmiljøprofessionelles rolle i at
understøtte virksomhedernes systematiske
arbejdsmiljøindsats.

•

 idereudvikle objektive målinger og unikke
V
data som fx ’Safety Observer’ og CAMLdatabasen (Certificeret ArbejdsMiljø
Ledelse).

•

 ikre at denne viden også får et samfundsS
mæssigt aftryk ved at arbejde aktivt med,
at viden kommer ud og virke gennem en
interaktiv forskning-til-praksis tilgang.

For at være internationalt førende på udvalgte
områder som fx sikkerhedskultur og viden om,
hvad der virker i forebyggelsen af arbejdsulykker (interventionsforskning), er det afgørende
at deltage i internationale netværk og forskningskonsortier. Hensigten er at sikre det størst
mulige videnskabelige aftryk samt videndeling
og effektivitet i forskningen omkring sikkerhed
og forebyggelse af ulykker.

