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1. Strategisk ramme
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er en institution under Beskæftigelsesministeriet.
Beskæftigelsesministeriets mission, vision og strategiske pejlemærker sætter den overordnede ramme for
Beskæftigelsesministeriets koncern, og NFA arbejder inden for disse rammer.
Beskæftigelsesministeriets mission

Flest muligt i arbejde på et dynamisk, sundt og sikkert arbejdsmarked.
Beskæftigelsesministeriets vision

Beskæftigelsesministeriet inspirerer og realiserer regeringens politik ud fra et stærkt fagligt fundament og
inddragelse af vores interessenter. Beskæftigelsesministeriet er med til at udvikle fremtidens offentlige sektor
og sikrer samtidig en effektiv og korrekt forvaltning. Beskæftigelsesministeriet er en arbejdsplads, hvor
medarbejderne og ledere har mulighed for at udfolde deres potentiale.
Beskæftigelsesministeriets strategiske pejlemærker

Implementering og interessenter: Vi vil være kendt for at omsætte politik og viden til indsatser, der virker i
praksis ved at inddrage vores interessenter.
Digitalisering og data: Vi vil være i front med at bruge data og digitale muligheder i politiske indsatser på
beskæftigelsesområdet samt med at stille data til rådighed for omverdenen.
Evidens og effekter: Vi leverer fagligt gode og effektive løsninger gennem evidens og viden om effekter på
beskæftigelsesområdet.
Attraktiv arbejdsplads: Vi har et godt arbejdsmiljø, og vi udvikler talentfulde medarbejdere og ambitiøse
ledere.
NFA’s mission
Vi forsker, uddanner, formidler og rådgiver myndigheder for at bidrage til et sundt og sikkert arbejdsmiljø i
Danmark.
NFA’s vision
Vi skaber forskningsviden, som inspirerer og anvendes af arbejdspladser, myndigheder og andre aktører i
deres indsats for at udvikle et godt arbejdsmiljø.
NFA’s langsigtede effektmål for samfundet
1) NFA’s forskningsbaserede viden bidrager til at opfylde nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen. Data fra
bl.a. arbejdsmiljøovervågningen bruges til forskning, analyser og effektvurdering af arbejdsmiljøindsatsen.

2) NFA’s forskning, videnhjemtagning og brug af data fra bl.a. arbejdsmiljøovervågning bidrager i væsentlig
grad til at skabe videngrundlaget for arbejdsmiljøindsatsen og arbejdsmiljøreguleringen i Danmark.
3) NFA bidrager til at identificere, udforske, forebygge og håndtere fremtidens arbejdsmiljøudfordringer og
nye potentielle risici på arbejdspladser i Danmark og internationalt
NFA’s kerneopgaver
NFA’s væsentligste kerneopgave er forskning. Myndighedsbetjening, forskningsformidling og uddannelse
udgør de øvrige tre kerneopgaver. De samlede kerneopgaver bidrager væsentligt til at skabe og formidle
videngrundlaget for forebyggelse og løsning af arbejdsmiljøudfordringer i Danmark. Kerneopgaverne
bidrager også til at styrke den samlede arbejdsmiljøindsats i Beskæftigelsesministeriet, hvor forebyggelse,
løsningsmuligheder, tilsyn, arbejdsskader og forskning på arbejdsmiljøområdet i højere grad skal
sammentænkes.
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Udvalgte centrale arbejdsområder for 2021
Nærværende mål- og resultatplan 2021 afspejler sigtelinjerne i den kommende institutionsstrategi for NFA
2021-2024, der fokuserer på forskning, impact og kommunikation samt økonomi og organisering.
NFA´s forskning dækker de prioriterede områder (psykosocialt arbejdsmiljø, muskel-skeletbesvær,
arbejdsulykker og kemi) i den nationale strategi for arbejdsmiljøforskning fra 2020. Udmøntningen af
’Aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet’ fra april 2019
indebærer fornyet fokus på kemi og en styrkelse af forskningen i kemisk arbejdsmiljø, herunder i
grænseværdier for kræftfremkaldende stoffer. Med aftalen om ret til tidlig pension den 10. oktober 2020 blev
der afsat 24 mio. kr. over fire år til at etablere en forskningsenhed i arbejdsmiljøøkonomi på Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø. NFA vil i 2021 forberede, at den ny forskningsenhed kan gå i drift i
2022.
Derudover vil NFA fokusere på de arbejdsmiljøfaktorer, der har betydning for at motivere og fastholde
seniorer i arbejde. Forskningen skal bidrage med viden om, hvordan et langt og sundt arbejdsliv sikres
gennem forebyggende indsatser allerede fra det tidspunkt, unge starter på arbejdsmarkedet.
NFA vil styrke fundraising til private fonde og opprioritere den formidling, der har til formål at ruste
arbejdspladserne til at forebygge og løse egne arbejdsmiljøproblemer. Med en ny kommunikationsstrategi vil
NFA vil prioritere formidling, der er målrettet de videreformidlere og formidlingskanaler, herunder sociale
medier, der mest effektivt når ud til slutbrugerne på arbejdspladserne.
Resultater fra evalueringerne af den videnskabelige og den samfundsmæssige impact i februar 2021 vil være
vigtige afsæt for NFA’s indsats i 2021 og fremadrettet.
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2. Kerneopgaver og budget
Som sektorforskningsinstitution er NFA’s økonomi sammensat af bevillinger fra finansloven (basisbevilling
og øremærkede satspuljebevillinger) samt eksterne forskningsbevillinger. De eksterne forskningsbevillinger
er NFA forpligtet til at hjemtage alene eller i samarbejde med andre nationale eller internationale forskere
gennem ansøgninger til forskellige forskningsfonde, pensions- og forsikringsselskaber. I hvilket omfang
NFA er i stand til at realisere de strategiske prioriteringer, afhænger af de faktiske hjemtagninger af eksterne
forskningsbevillinger, der udgør en relativ stor andel af de 111,8 mio. kr. på finansloven
NFA har nedenstående kerneopgaver på finansloven.
Tabel 1. NFA’s kerneopgaver på finansloven
Mio. kr.
Udgift i alt.................................................
0. Generelle fællesomkostninger .............
1. Forskning ...........................................
2. Forskningsformidling ..........................
3. Myndighedsopgaver og -betjening ......
4. Uddannelse ..........................................
Kilde: PÆF 2021

R
2018
138,5
27,1

R
2019
126,0
32,8

B
2020
112,0
25,0

F
2021
110,8
28,6

BO1
2022
115,8
28,6

BO2
2023
104,7
25,6

BO3
2024
103,6
25,3

90,6

75,2

75,7

69,9

75,2

68,3

67,5

4,7

3,7

3,2

3,3

3,2

2,9

2,9

9,1
7,0

6,7
7,6

2,0
6,1

2,3
6,7

2,2
6,6

2,0
5,9

2,0
5,9

Forskning er NFA’s væsentligste kerneopgave og er derfor prioriteringsmæssigt det største udgiftsområde
for NFA på finansloven. Forskningen er NFA’s fundament for at kunne betjene myndighederne, formidle til
arbejdsmiljøprofessionelle og virksomheder, undervise og vejlede studerende og uddanne ph.d.’er. Der er
derfor en tæt sammenhæng mellem udgifter til forskning, forskningsformidling, myndighedsopgaver og betjening samt uddannelse i tabel 1.
Tabel 2. NFA resultatmål fordelt på kerneopgaver på finansloven

Kerneopgave 1
Forskning

Kerneopgave 2
Forskningsformidling

Kerneopgave 3
Myndighedsopgaverog betjening

Kerneopgave 4
Uddannelse

Resultatmål 1.
Forskningsprogram for
arbejdsmiljøøkonomi
(10 pct.) pct.

Resultatmål 4.
Styrket udbredelse af
viden på sociale medier
(5 pct.)

Resultatmål 7.
Høj kvalitet i
ministerbetjeningen
(5 pct.)

Resultatmål 9.
Uddannelse af nye
forskere (5 pct.)

Resultatmål 2.
Styrket fokus på kemi
(10 pct.)

Resultatmål 5.
Måling af
samfundsmæssig impact
(10 pct.)
Resultatmål 6.
Impactcases (5 pct.)

Resultatmål 8.
Videnoverblik
(10 pct.)

Resultatmål 3.
Forskningskvalitet
(30 pct.)

Internt resultatmål
Resultatmål 10.
Styrket hjemtagning af ekstern finansiering (5 pct.)
Resultatmål 11.
Dokumentering af GDPR-compliance inden for forskningen (5 pct.)
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3. Resultatmål
Mål 1.
Mål

Forskningsprogram for arbejdsmiljøøkonomi
Vægt: 10 pct.
Målet er opfyldt, hvis der i 2021 udarbejdes et forskningsprogram for den
arbejdsmiljøøkonomiske forskningsenhed.

Metode

Forskningsprogrammet udarbejdes og programmet godkendes senest 31. december
2021 af en styregruppe bestående af medlemmer fra Beskæftigelsesministeriet, DA og
FH.
Forskningsprogrammet er godkendt af styregruppen senest 31. december 2021 = 100
pct. målopfyldelse.
Forskningsprogrammet er godkendt af styregruppen efter 31. december 2021 = 0 pct.
målopfyldelse.

Begrundelse

Etablering af styregruppe og følgegruppe samt rekruttering af personale er påbegyndt i
2020 med henblik på, at forskningsenheden kan gå i fuld drift pr. 1. januar 2022.
Det overordnede formål med den nye arbejdsmiljøøkonomiske forskningsenhed er at
belyse de samfunds-, branche- og virksomhedsøkonomiske konsekvenser af
arbejdsmiljøindsatser på henholdsvis policy, branche- og virksomhedsniveau. Visionen
for forskningsområdet er at producere forskning, der tilvejebringer et evidensbaseret
beslutningsgrundlag for fremtidige investeringer i arbejdsmiljøindsatser på ovennævnte
niveauer. Det vurderes, at effektive arbejdsmiljøindsatser kan bidrage væsentligt til
fortsat vækst, produktivitetsfremme og sikring af arbejdsudbud.

Afrapportering NFA afrapporterer to gange årligt (halvårsstatus og årsopgørelse).
Koncernfælles
pejlemærke

Målet er en del af koncernens fælles pejlemærke om ’Evidens og effekter’, da NFA
skaber rammerne for en forskningsenhed, der skal måle økonomiske effekter for
samfundet, brancherne og de enkelte virksomheder af arbejdsmiljøindsatser.
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Mål 2.
Mål

Styrket fokus på kemi
Vægt: 10 pct.
Målet er opfyldt, hvis NFA udarbejder rapporter til departementet og Arbejdstilsynet
om arbejdspladsmålinger i 2021 af relevante kemiske forbindelser i to virksomheder i
forskellige brancher og submitter en artikel om emissionspartikler og mindst 3 øvrige
videnskabelige artikler inden for kemisk arbejdsmiljø.

Metode

Ved arbejdspladsmålingerne udføres målinger af eksponering for respirabelt støv
partikelstørrelsesfordelinger, koncentrationer og specifikke materialer og kemiske
stoffer (fx kvarts, Bly og PAH). Der gennemføres både stationære og personbårne
målinger, og resultaterne omfatter tidsopløste og integrerede målinger således, at akutte
og daglige eksponeringsniveauer belyses.
Der afsluttes et biomoniteringsstudie om ansattes udsættelse for flyemissionspartikler
på en militær lufthavn, og der udføres forskning i kemiske stoffers toksiske egenskaber
i synergi med øvrige projekter (fx EU-projekter og projekter fra AMFF) på NFA.
Ved udgangen af 2021 oversendes til departementet og Arbejdstilsynet dokumentation i
form af to opsummerende rapporter, der oplyser typen af virksomhed og branche, der er
målt på, antal målinger, der er foretaget og hovedkonklusionerne fra målingerne.
Desuden orienteres der om submittede artikler til videnskabelige tidsskrifter.
Ved opfyldelse af 1) afrapportering af målinger oversendes til departementet og
Arbejdstilsynet og 2) submission af de 4 videnskabelige artikler = 100 pct.
målopfyldelse.
Hvis kun 1) eller 2) opfyldes = 50 pct. målopfyldelse
Hvis hverken 1) eller 2) opfyldes = 0 pct. målopfyldelse

Begrundelse

Der findes meget lidt viden om det nuværende omfang og niveau af eksponeringer for
støv og kemiske forbindelser på danske arbejdspladser. I forskningsprogrammet
’Forøget Fokus på Forskning i Kemisk Arbejdsmiljø’ er det derfor prioriteret at udføre
arbejdspladsmålinger for at øge vidensniveauet om eksponering for kemi på danske
arbejdspladser. Desuden udføres der forskning for at tilvejebringe ny viden om
stoffernes skadelige virkning og deres påvirkning af kroppen.

Afrapportering NFA afrapporterer to gange årligt (halvårsstatus og årsopgørelse).
Koncernfælles
pejlemærke

Målet bidrager med konkrete metoder og eksempler til det fælles pejlemærke om
’Evidens og effekter’.
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Mål 3.
Mål

Forskningskvalitet
Vægt: 30 pct.
Målet er opfyldt, hvis NFA i 2021 publicerer mindst 2,2 artikler pr. forskerårsværk i
internationale anerkendte tidsskrifter med peer-review.

Metode

Måles ved udtræk fra NFA’s bibliografiske referencedatabase opdateret af de
publicerende forskere og kvalitetssikret af NFA’s bibliotek.
I tælleren indgår artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter med peer review,
hovedsageligt tidsskrifter fra Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetsliste.
Forskerne angiver NFA som deres affiliering, hvis de, mens de bidrog til udarbejdelsen
af artiklen efter Vancouver-reglerne, var helt eller delvist ansat på NFA. En artikel
tæller kun én gang, selvom den har flere NFA-medforfattere. I nævneren indgår
årsværk for personalekategorien ’forskningspersonale’. Publikationer, der alene har
ph.d.-studerende som NFA-medforfattere, indgår ikke i opgørelsen, da de betragtes som
studerende.
2,2 eller flere artikler pr. forskerårsværk = 100 pct. målopfyldelse.
2,1-2,19 = 90 pct. målopfyldelse,
2,0-2,09 = 80 pct. målopfyldelse.
1,9-1,99 = 70 pct. målopfyldelse.
<1,9 = 0 pct. målopfyldelse.

Begrundelse

NFA’s væsentligste kerneopgave er forskning. Den forskningsmæssige kvalitet og
impact sikres gennem publicering i anerkendte videnskabelige tidskrifter. Den samlede
forskningsindsats skal bidrage med relevant og anvendelsesorienteret viden, som sikres
ved systematisk inddragelse af interessenter og målgrupper. Formålet er at producere
viden til forebyggelse og håndtering af arbejdsmiljøudfordringerne hos myndighederne,
blandt arbejdsmarkedets parter, de arbejdsmiljøprofessionelle og på arbejdspladserne.

Afrapportering

NFA afrapporterer to gange årligt (halvårsstatus og årsopgørelse).

Koncernfælles
pejlemærke

Målet er en del af koncernens fælles pejlemærke ’Evidens og effekter’. Målet viser, at
NFA sikrer mængden af ny faglig kvalitetssikret forskning, som skaber vidensgrundlag
for fagligt gode og effektive løsninger i arbejdsmiljøindsatsen. Målet støtter også op om
pejlemærket ’Interessentinddragelse’, da interessenter og målgrupper indgår i
forskningsprojekterne bag de videnskabelige artikler.
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Mål 4.
Mål

Styrket udbredelse af viden på sociale medier
Vægt: 5 pct.
Målet er opfyldt, hvis antallet af visninger på tværs af NFA’s SoMe-kanaler øges med
20 pct. fra 2020 til 2021.

Metode

Visninger – eller såkaldte impressions – er det antal gange et opslag (fra NFA) vises i
en persons ’feed’, og er et udtryk for kommunikationens umiddelbare effekt. Antal
visninger opgøres gennem værktøjet Falcon IO på tværs af Facebook, Twitter og
LinkedIn. For 2020 er antal visninger opgjort til ca. 130.000 frem til den 22.10.20 og
forventes at blive på ca. 150.000 for hele året. Målet svarer derfor i absolutte tal til
180.000 visninger i løbet af 2021.
>20 pct. stigning = 100 pct. opfyldelse
15-19,9 pct. stigning = 75 pct. opfyldelse
10-14,9 pct. stigning = 50 pct. opfyldelse
<10 pct. stigning = 0 pct. opfyldelse

Begrundelse

Opprioritering og målretning af NFA’s digitale kommunikation er et af pejlemærkerne i
NFA’s nye kommunikationsstrategi. Kommunikationen målrettes, ’pushes’ aktivt og
bygges op omkring afgrænsede temaer med klare målgrupper blandt både brobyggere
og slutbrugere.
NFA vil tilstræbe at bringe sin brede og dybe viden proaktivt i spil, sådan at faglig
viden og data, der er særlig relevant for en aktuel offentlig debat ’pushes’ og er synlig
på nfa.dk og i sociale medier.

Afrapportering NFA afrapporterer to gange årligt (halvårsstatus og årsopgørelse).
Koncernfælles
pejlemærke

Målet er en del af koncernens fælles pejlemærke om ’Evidens og effekter’, da vi måler
effekten af NFA’s formidling.
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Mål 5.
Mål

Måling af samfundsmæssig impact
Vægt: 10 pct.
Målet er opfyldt, hvis NFA gennemfører den anden måling af impact med sit
nyudviklede måleinstrument med henblik på at fastsætte ambitiøse og realistiske
kvantitative mål for samfundsmæssig impact for 2022 og 2023 frem mod målet om 20
pct. forbedring fra 2020-2024.

Metode

NFA opererer i sin strategi for Research-to-practice (R2P) med et langsigtet mål om
forbedring af den samfundsmæssige impact fra 2020-2024 på 20 pct. Dataindsamlingen
i 2021 vil blive anvendt til at kvalificere metoden og de årlige mål frem mod slutmålet.
Måleinstrumentet, der er udviklet i 2020, er baseret på spørgeskemadata, som
sammensættes til et indeks for impact. Data vedrører effekter på mellemlang sigt på
brobyggerniveauet, dvs. besvarelser fra Arbejdstilsynet, Branchefællesskaberne for
Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljørådet, undervisere, arbejdsmiljøkonsulenter og andre
arbejdsmiljøprofessionelle. Måleinstrumentet er udviklet på basis af international
videnskabelig litteratur om impact og adresserer bl.a. respondentens arbejdsplads’
kapacitet til at anvende evidensbaseret arbejdsmiljøviden samt kendskab, relevans og
anvendelse af NFA-viden generelt og specifikt.
Baselinemålingen i 2020 følges i 2021 op af en måling af det tilsvarende niveau af
impact i 2021.
I opgørelsen opnås 100 pct. målopfyldelse, hvis metoden er udviklet med baseline for
et resultatmål, der kan anvendes i mål- og resultatplanen for 2021. Der er 0 pct.
målopfyldelse, hvis det ikke er tilfældet.

Begrundelse

Forskningsformidling er en af NFA’s kerneopgaver. Den samfundsmæssige impact
af NFA’s forskningsformidling er relevant, da den måler de
arbejdsmiljøprofessionelles kapacitet til at anvende evidensbaseret arbejdsmiljøviden
samt kendskab, relevans og anvendelse af NFA-viden generelt og specifikt.

Afrapportering

NFA afrapporterer to gange årligt (halvårsstatus og årsopgørelse).

Koncernfælles
pejlemærke

Målet er en del af koncernens fælles pejlemærke om ’Evidens og effekter’, da vi måler
effekten af NFA’s formidling.
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Mål 6.
Mål

Impactcases
Vægt: 5 pct.
Målet er opfyldt, hvis NFA udarbejder og oversender til departementet to impact cases
med henblik på systematisk dokumentation af den langsigtede samfundsmæssige
impact af NFA’s forskning og forskningsformidling.

Metode

Impact cases er en internationalt anerkendt metode til at dokumentere og formidle
samfundsmæssig gennemslagskraft.
I henhold til sin Research-to-Practice strategi 2020-2024 skal NFA i strategiperioden
udarbejde mindst otte impact cases på hvert forskningsområde, der dokumenterer
impact på politikudviklingen og på arbejdspladserne. Herefter gennemføres en
tværgående analyse af cases mhp. at uddrage læring og evt. justering af konceptet.
En impact case skal indeholde beskrivelser af:
 Hvilke arbejdsmiljøspørgsmål har arbejdspladser eller myndigheder søgt svar på?
 Hvilke svar og forslag til løsninger har forskningen peget på?
 Hvordan er forskningsresultater og forslag til løsninger blevet kendt og taget i
anvendelse?
 Hvad er konsekvenser og gennemslagskraft (impact) af den anvendte
forskningsviden?
Der udarbejdes mindst to impact cases i overensstemmelse med NFA’s koncept som
oversendes i 2021.
Mindst 2 impact cases = 100 pct. målopfyldelse.
<2 impact cases = 0 pct. målopfyldelse.

Begrundelse

Der er voksende krav om effektiv implementering og dokumentering af indsatsers
effekt. Impact cases er en internationalt anerkendt metode til at dokumentere
samfundsmæssig impact af forskning.

Afrapportering

NFA afrapporterer to gange årligt (halvårsstatus og årsopgørelse).

Koncernfælles
pejlemærke

Målet bidrager med konkrete metoder og eksempler til det fælles pejlemærke om
’Evidens og effekter’.
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Mål 7.
Mål

Høj kvalitet i ministerbetjeningen
Vægt: 5 pct.
Målet er opfyldt, hvis mindst 90 pct. af orienteringssagerne til departementet har høj
kvalitet.
Målet er fuldt opfyldt, hvis mindst 90 pct. af sagerne i den kvalitative gennemgang
er af høj kvalitet. Kvalitet måles på sager sendt til departementet, hvor NFA har
udarbejdet en forside. Beskæftigelsesministeriet opgør målopfyldelsen på baggrund
af sager indsendt til departementet fra 1. april – 30. november 2021.
Resultatkrav om høj kvalitet i ministerbetjeningen vurderes med afsæt i det fælles
koncept i BM, ”Den gode ministersag”.
Vurderingen vil blive foretaget ved en kvalitativ gennemgang af alle ministersager
med forside – og ikke kun dem der er bestilt af departementet, dog maksimalt 15
sager. Der tages i målingen udgangspunkt i de direktionsgodkendte sager, som er
sendt til departementet.

Metode

Vurderingen og udvælgelsen af sager foretages i samspil mellem departementet og
NFA. De endeligt godkendte sager i departementet vil indgå som baggrund for
vurderingerne. Koncernstyring forelægger resultatet af vurderingerne for
direktionen, som godkendes endeligt af departementschefen. NFA vil blive hørt om,
hvem fra NFA, der skal indgå i arbejdet med at vurdere sagerne.
Graduering af målopfyldelse
Kvalitet
 Mindst 90 pct. af sagerne i den kvalitative gennemgang er af høj kvalitet (grøn) =
100 pct. målopfyldelse.
 Mindst 70 pct. af sagerne er af høj kvalitet (grønne), og højest 10 pct. af sagerne
er af mindre god kvalitet (røde) = 50 pct. målopfyldelse.

Begrundelse

Afrapportering
Koncernfælles
pejlemærke

Det er Beskæftigelsesministeriets vision at inspirere og realisere regeringens politik.
Det er i forlængelse heraf centralt, at ministeriet leverer ministerbetjening i høj
kvalitet til tiden.
Realiseringen af målet afrapporteres i årsrapporten for 2021.
-
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Mål 8.
Mål

Metode

Vidensoverblik
Vægt: 10 pct.
Målet er opfyldt, hvis der i samarbejde med departementet er udarbejdet en konceptuel
ramme for tilvejebringelse af systematisk vidensoverblik på arbejdsmiljøområdet og
udarbejdet 4 eksempler på evidence & gap maps som inspiration og bidrag til
implementeringen af Den nationale strategi for Arbejdsmiljøforskning.
NFA udarbejder i samarbejde med departementet en konceptuel ramme for
tilvejebringelsen af et systematisk overblik over viden og videnshuller, som vil kunne
anvendes i implementeringen af den nationale strategi for arbejdsmiljøforskning. Den
konceptuelle ramme vil have form af matricer over arbejdsmiljøproblemstillinger, hvori
cellerne over tid skal udfyldes med oplysninger om evidens. Celler med størst
efterspørgsel efter viden og ingen/begrænset viden vil have størst behov for
udarbejdelse af evidence & gap maps.
Med afsæt i denne konceptuelle ramme udarbejder NFA i 2021 bredt inden for
arbejdsmiljøområdet 4 evidence & gap maps for problemstillinger med efterspørgsel
efter viden og ingen eller begrænset viden på nuværende tidspunkt.
Konceptuel ramme udarbejdet i samarbejde med departementet senest 31. marts 2021:
20 pct.

Begrundelse

4 evidence maps leveret til departementet senest 31. december 2021 = 80 pct.
målopfyldelse
3 evidence maps leveret til departementet senest 31. december 2021 = 60 pct.
målopfyldelse
2 evidence maps leveret til departementet senest 31. december 2021 = 40 pct.
målopfyldelse
1 evidence maps leveret til departementet senest 31. december 2021 = 20 pct.
målopfyldelse
Resultatmålet indgår i NFA’s bidrag til Den nationale strategi for
Arbejdsmiljøforskning, november 2020, hvori det hedder:
Ambitionen om en fornuftig balance mellem de tre evidenstyper skal understøttes af, at
den kendte viden bliver opsamlet og struktureret, så der skabes et systematisk overblik
over viden på arbejdsmiljøområdet. På den måde vil det blive synligt, hvor tyngden af
viden er stor, og hvor den er knap så stor eller måske helt fraværende. Det er vigtigt, at
både den eksisterende viden og den nye viden, der løbende opbygges, samles i et
overblik.
Vidensoverblikket skal bidrage til at identificere videnshuller som grundlag for
prioriteringen af nye forskningsprojekter. Vidensoverblikket kan understøttes af
eksempelvis evidence mapping, systematiske reviews og metaanalyser.

Ligeledes bør der indgå viden om international forskning på arbejdsmiljøområdet. I den
forbindelse bør der indgå en vurdering af, hvor overførbare studiets resultater er til
danske forhold.
Afrapportering NFA afrapporterer to gange årligt (halvårsstatus og årsopgørelse).
Koncernfælles
pejlemærke

Målet bidrager med konkrete metoder og eksempler til det fælles pejlemærke om
’Evidens og effekter’.
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Mål 9.
Mål

Uddannelse af nye forskere
Vægt: 5 pct.
Målet er opfyldt, hvis mindst 4 ph.d.-studerende årligt afleverer afhandling med
henblik på forsvar (treårige rullende gennemsnit).

Metode

For at en ph.d.-studerende kan tælle med, skal der være indgået en formel vejlederaftale
mellem det pågældende universitet og NFA. Afhandlingen skal afleveres til det
relevante universitet til bedømmelse.
14 eller flere afleverede ph.d. afhandlinger 2019-2021 = 100 pct. målopfyldelse.
13 afleverede ph.d. afhandlinger 2019-2021 = 90 pct. målopfyldelse.
12 afleverede ph.d. afhandlinger 2019-2021 = 80 pct. målopfyldelse.
11-10 afleverede ph.d. afhandlinger 2019-2021 = 70 pct. målopfyldelse.
<10 afleverede ph.d. afhandlinger 2019-2021 = 0 pct. målopfyldelse.

Begrundelse

For at arbejdsmiljøsystemet kan få dækket sit nuværende og fremtidige videnbehov er
det afgørende, at NFA og øvrige forskningsinstitutioner vedvarende tilføres nye
talentfulde forskere.
Når NFA uddanner nye forskere skabes og opretholdes videngrundlaget for
forebyggelse og løsninger af arbejdsmiljøudfordringer i Danmark. De nye forskere og
den nye viden bidrager også til at styrke den samlede arbejdsmiljøindsats i
Beskæftigelsesministeriet.

Afrapportering NFA afrapporterer to gange årligt (halvårsstatus og årsopgørelse).
Koncernfælles
pejlemærke

Målet er en del af koncernens fælles pejlemærke om ’Evidens og effekter’, da de
nyuddannede forskere bidrager til evidensbaseret viden og forskning af effekter. Målet
er også en del af pejlemærket ’interessentinddragelse’, da NFA uddanner nye forskere i
samarbejde med landets universiteter.
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Mål 10.
Mål
Metode

Styrket hjemtagning af ekstern finansiering
Vægt 5 pct.
Målet er opfyldt, hvis NFA øger hjemtagningen af forskningsmidler med 5 mio. kr. i
2021.
For skabe et råderum til bl.a. styrkelse af centrale supportfunktioner og nye
strategiske initiativer skal hjemtagningen af forskningsmidler øges med 5 mio. kr. i
2021.

Ved hjemtagning af forskningsmidler forstås konkurrenceudsatte midler fra fonde og
programmer, dvs. ikke bevillinger fra politiske aftaler. Forøgelsen i hjemtagningen er
i forhold til en baseline på 48 mio. kr. i 2019 og målet udgør dermed en stigning på 10
pct.
Hjemtagningen af forskningsmidler øges med 5 mio. kr. i 2021= 100 pct.
målopfyldelse
Hjemtagningen af forskningsmidler øges med 2,5-4,9 mio. kr. i 2021 = 50 pct.
målopfyldelse
Hjemtagningen af forskningsmidler øges med <2,5 mio. kr. i 2021 = 0 pct.
målopfyldelse
Begrundelse

Der er brug for et skærpet fokus i NFA’s fundraising, idet en række interne og
eksterne forhold er ændret. NFA har dels færre indtægter til dækning af fællesudgifter
og dels øgede udgifter til IT og informationssikkerhed (GDPR). NFA´s
grundbevilling reduceres årligt. AMFF’s forhåndsreservation (10 mio. kr. årligt over
3 år) af midler til fornyet fokus på forskning i kemi og udvidelse af udbudte temaer
(kemi) øger konkurrencen om fondens midler.

Afrapportering

NFA afrapporterer to gange årligt (halvårsstatus og årsopgørelse).

Koncernfælles
pejlemærke

-
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Mål 11.
Mål

Vægt 5 pct.
Dokumentering af forskningens GDPR-compliance
Målet er opfyldt, hvis NFA gennem Risma-systemet kan demonstrere compliance i
forhold til:
 Dataansvaret i forskningsregistrene skal være defineret – Dataansvarlig,
databehandler, delt/fælles dataansvar – herunder registrering af alle
underdatabehandlere
 Behandlingsgrundlag for håndtering af personoplysninger i forskningsregistrene
skal foreligge
 Overførsel af personoplysninger til modtagere i EU og EØS-lande og til
modtagere i lande uden for EU og EØS skal være registreret sammen med
argumentationen for lovligheden (herunder overførselsgrundlag og vurdering jf
Det Europæiske Databeskyttelsesråds anbefalinger af 10. november 2020).
 Datatilsynets eventuelle tilladelse til videregivelse, jf. databeskyttelseslovens § 10
stk. 3 skal være tilvejebragt og registreret sammen med overførslen, hvor relevant.
 Tilsyn med databehandlere skal registreres i Risma, tildeles ansvarlige og lægges
ind i årshjulet.
 Fortegnelsen over forskningsregistre skal registreres og vedligeholdes i Risma.

Metode

Målet vægter 5 pct. NFA udarbejder et notat om den samlede målopfyldelsesgrad
inden for ovenstående 6 områder, og den forelægges departementet inden den 1.
februar 2022. Departementet vurderer målopfyldelsen på baggrund heraf.

Begrundelse

Datatilsynet og Kammeradvokaten har rettet en kritik mod Statens Serum Instituts
håndtering af persondata. NFA ønsker at være i compliance på disse kritikpunkter.

Afrapportering
Koncernfælles
pejlemærke

Compliance understøtter, at data behandles etisk forsvarligt, herunder at retten til
privatliv og beskyttelse af personoplysninger i EU’s charter respekteres samt at
grundprincipperne i databeskyttelsesforordningen overholdes.
NFA afrapporterer to gange årligt (halvårsstatus og årsopgørelse).
2. Digitalisering og data
Vi vil være i front med at bruge data og digitale muligheder i politiske indsatser på
beskæftigelsesområdet samt med at stille data til rådighed for omverdenen.
Digitalisering og brugen af data er essentielt. Data skal være afsættet for vores
indsatser. Nye it-løsninger gør, at vi kan anvende data bredere og klogere, og at
brugerne kan deltage mere aktivt. Vi vil give omverdenen nem adgang til vores data
og samtidig værne om it-sikkerheden og beskytte den enkeltes persondata. Vi vil
styrke vores egen administration ved at basere vores forretningsgange på data og
digitalisering. Det skal være med til at understøtte, at vi forvalter korrekt og effektivt.
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4. Påtegning
Til- og fratrædelse, bortfald og genforhandling
Ud over de aftaler om resultater, der fremgår af mål- og resultatplanen, forudsættes det, at hver styrelse har
etableret et styringssystem, herunder relevant ledelsesinformation, der sikrer at direktionen løbende kan følge
op på resultater, produktion, ressourceforbrug og væsentlige projekter.
Resultatlønsaftalen er gældende fra 1. januar 2021 til og med 31. december 2021.
Såfremt der sker direktørskifte i kontraktperioden, kan aftalen genforhandles.
Fratræder direktøren i aftaleperioden, tilkommer der direktøren en forholdsmæssig andel af den opnåede
resultatløn ved kontraktperiodens udløb.
Genforhandling/justering af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå aftalen
er indgået, eksempelvis i tilfælde, hvor målopfyldelsen vurderes at blive væsentligt vanskeligere end forudsat
som følge af forhold, der ligger uden for direktørens eller Beskæftigelsesministeriets indflydelse. Aftalen kan
genforhandles/justeres ved at lave et tillæg til kontrakten.

København, den 17. december 2020

København, den 17. december 2020

_____________________________
Søren Kryhlmand
Departementschef

_____________________________
Steffen Bohni
Direktør
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