NFA er en sektorforskningsinstitution under

Vi forsker indenfor kemisk, fysisk og psykisk

Vi har en omsætning på ca. 120 mio. kr. i 2021.

Den overordnede ledelse af NFA varetages

Beskæftigelsesministeriet og den største

arbejdsmiljø samt ulykker, og vores forskning er

Vi er samlet ca. 130 medarbejdere, hvoraf ca.

af en bestyrelse med repræsentanter for

forskningsinstitution på arbejdsmiljø-

tværfaglig.

100 er forskere, laboranter mm.

arbejdsmarkedets parter, andre forsknings-

området i Danmark.

institutioner og NFA’s medarbejdere.
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VI PRODUCERER RELEVANT FORSKNING I INTERNATIONAL TOPKVALITET
INTERNATIONAL EVALUERING

NFA producerer forskning af meget
høj kvalitet. Det viser den seneste
internationale evaluering af NFA’s
forskning og formidling i perioden
2014-19.

VI SKABER RELEVANT FORSKNING

STIGENDE VIDENSKABELIG IMPACT
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Vores forskning bliver udgivet i en række førende
internationale videnskabelige tidsskrifter.
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VI UDDANNER
FREMTIDENS FORSKERE

ÅRETS ARTIKEL I
“PARTICLE AND FIBRE
TOXICOLOGY”

VI SAMARBEJDER INTERNATIONALT
NFA

8,7%

videnskabelige artikler udgivet i
internationale tidsskrifter med
peer review.

I 2021 uddelte
tidsskriftet Particle
and Fibre Toxicology
prisen for ‘Årets artikel
i 2020’ - en artikel, som
forskere fra bl.a. NFA
er medforfattere på.
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INNOVATIV FORSKNING

2020

EU’s Innovation Radar
ser et stort innovativt
potentiale i en ‘kunstig
lunge’, som NFA har
videreudviklet, så den
kan teste stoffer for
deres akutte lungetoksiske potentiale.

2021

7 ph.d.-studerende er
færdiguddannet efter
at have forsvaret deres
afhandling.

VORES ARTIKLER BLIVER
HYPPIGT CITERET

10.591

28,7%

gange er videnskabelige
udgivelser med NFAforsker(e) blandt forfatterne blevet citeret i løbet
af de seneste 5 år.

Pilene repræsenterer henholdsvis stigning eller fald siden 2020.

SAMFUNDSMÆSSIGT AFTRYK
VORES VIDEN NÅR UD TIL FLERE
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SOME KANALER

NYHEDSBREV

686.447

3.962

175%

visninger af indhold
på NFA’s sociale
mediekanaler

VORES FORSKNING BLIVER ANVENDT AF
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modtagere af
NFA’s nyhedsbrev

NFA.DK
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unikke besøg
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15.150

32%

sidevisninger

60%

tilhørere

politikere og arbejds-

arbejdsmiljøprofessionelle og

markedets parter, som

arbejdspladser, som anvender den

omsætter den til handling

til at forbedre arbejdsmiljøet.
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Lavere grænseværdi for
dieselpartikler i arbejdsmiljøet
I 2021 fik Danmark EU’s laveste grænseværdi for dieseludstødningspartikler i arbejdsmiljøet. Det skete på
anbefaling fra arbejdsmarkedets parter på baggrund
af en sammenstilling af den eksisterende viden fra NFA.
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Kendskab til NFA’s viden

Vores kerneinteressenter kender os og bruger vores viden.
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75

838

henvisninger til NFA

HVAD SIGER KERNEINTERESSENTERNE?
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43%

ekspertudtalelser
og interviews fra NFA
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Anvendelighed af NFA’s
viden
68

Brug af NFA’s viden
0 = Slet ikke

Arbejdsmiljøkonsulenter

Arbejdsmarkedets parter

Branchefællesskaber for arbejdsmiljø

100 = I meget høj grad
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Læring fra coronakrisen

Bidrag til politiske aftaler og udvalg

Coronatrivsel.dk har givet medarbejdere og ledere
viden og værktøjer til at styrke trivslen både under
og efter coronakrisen. Sitet er resultatet af et projekt fra NFA, som har bidraget med videnskabelige
artikler til forskningssamfundet. Velliv Foreningen
har støttet projektet.

NFA betjener beskæftigelsesministeren og Folketinget
og bidrager med forskningsfaglige analyser på arbejdsmiljøområdet. I 2021 bidrog NFA fx til aftalen om de
prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen, til
kommisionen for 2. generationsreformer og til trepartsforhandlinger om indsatser mod seksuel chikane.

www.nfa.dk

