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Arbejdsmiljøarbejdets udvikling

• Før 1980 - regler, kontrol og straf

• Fra 1980 - mere refleksiv regulering – SIO, BST og BAR

• Fra 1990 - mere fokus på ergonomi og psykisk arbejdsmiljø

• Fra 2000 - sundhed/sikkerhed eller personalegode – MED mv

• Fra 2010 – mainstreaming af arbejdsmiljøarbejdet



Mainstreaming af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats

• Arbejdsmiljø anerkendes som ledelsesopgave ligesom andre basisfunktioner

• Arbejdsmiljø ift. kunder, leverandører og medarbejdere

• Arbejdsmiljø ift. kvalitet og produktivitet

• Medarbejderinddragelsen får en ny rolle

• Arbejdsmiljøarbejdet bliver mere kompliceret

• Behov for velfunderet grundlag for ledelsesbeslutninger

• Flere arbejdsmiljøprofessionelle i virksomhederne

• Større krav til arbejdsmiljøprofesionelles kompetencer



Samspillet om arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne

• Ledelse
• Ansvarspåtagning i ledelsesorganisationen og dialog i samarbejdet

• Medarbejdere
• Medejerskab til løsninger og opmærksomhed ift problemer

• Arbejdsmiljøprofessionelle
• Sikring af troværdigt beslutningsgrundlag og facilitering af processer (OAI)



Arbejdsmiljøprofessionelles uddannelsesbaggrund

• Ingen samlende uddannelse for arbejdsmiljøprofessionelle
• Danmark er ét af de få EU-lande uden en grundlægende AM-uddannelse

• Arbejdsmiljøprofessionelle kommer med mange forskellige
uddannelser: ingeniør, terapeut, konstruktør, tekniker, psykolog mv
• …men der er ringe fokus på arbejdsmiljø i disse uddannelser

• Man tager derfor udgangspunkt i egen uddannelse og egne interesser
• …ikke i en sammenhængende indsigt i arbejdsmiljøets mekanismer



Uddannelser for arbejdsmiljøprofessionelle - eksempler

• DA-SSID sikkerhedsleder-uddannelse - ophørt

• TML-masteruddannelsen på DTU - stoppet

• Diplomuddannelser bla. på Konventum - nødlidende

• Speciallægeuddannelse i arbejdsmedicin - fungerer

• Arbejdspsykologisk speciale - fungerer

• Kandidatuddannelse i arbejdsliv på RUC - nystartet



Virksomhedernes behov for en masteruddannelse

• Behov for professionelle til at håndtere arbejdsmiljøets udfordringer

• Markedskrav fra samarbejdsparter fx hovedentreprenører
• Krav fra internationale supply chains om dokumentation af kompetencer

• Sociale og erhvervspolitiske normer
• Branchestandarder

• Certificering

• Økonomi
• Forsikringpræmier

• Regulering – lovgivning og aftaler
• AML §§ 12 og 21 samt kompetencepåbud og aftaleforløb

• Internt samarbejde og ledelse



De professionelles behov for en masteruddannelse  

• De arbejdsmiljøprofessionelle har behov for uddannelse for 
• at kunne indgå på lige fod med andre specialister i virksomheden

• at opnå anerkendelse og autoritet i virksomhedens samarbejde og ledelse

• at styrke egne karrieremuligheder

• at opnå anerkendt, international certificering fx ENSHPO www.euroshm.org

• at blive bedre til arbejdet som arbejdsmiljøprofessionel

http://www.euroshm.org/


Målgruppen er alle slags arbejdsmiljøprofessionelle 

• Ansatte i arbejdsmiljø- og personaleafdelinger i virksomhederne

• Konsulenter hos arbejdsmiljørådgivere og organisationsudviklere

• Arbejdsmiljøundervisere

• Arbejdsmiljøkoordinatorer i bygge- og anlæg

• Tilsynsmyndigheder

• Auditører i certificeringsbureauer

• Ansatte på arbejdsmedicinske sygehusenheder

• Arbejdsmiljøforskere

• Arbejdsmiljøkonsulenter i arbejdsmarkedsorganisationer

• Andre der finder uddannelsen relevant



Input til SDU ifm udviklingen af masteruddannelsen

• 10 indledende møder med nøgleaktører

• 10 dialogmøder med 35 forskellige interessenter

• Høringsmateriale udsendt til 135 interessenter

• Desuden formidlet bredt gennem diverse netværker

• Flere end 100 høringssvar



Fokuspunkter – Uddannelsen generelt 

• Fokus på arbejdsmiljøpåvirkninger og arbejdsmiljøindsatser 
• …ikke på ”almindelig” ledelse og HR

• Balance mellem bredde og dybde 
• Man skal lære noget praktisk anvendeligt 

• Man skal have teoretisk forståelse og indsigt i arbejdsmiljøets mekanismer

• En helhedsorienteret og tværfaglig tilgang er vigtig at fastholde 
• Mulighed for specialisering ift. fx branche og rolle i projektopgaverne

• Balance mellem tekniske og organisatoriske tilgange
• Teknologiudvikling og arbejdsmiljø

• Ledelse og samarbejde



Masteruddannelsens koncept



Fokuspunkter – Virksomhed og organisation

• Rollen som arbejdsmiljøprofessionel ‘refleksiv, politisk navigator’ 
• Omdrejningspunktet for hele uddannelsen

• Kommunikation og relationsopbygning
• Grænseflader til miljø, kvalitet, klima/bæredygtighed og HR/personale etc.

• Samspil og rollefordeling mellem AM-professionelle og AMO 

• Arbejdsmiljø i virksomhedens strategi- og organisationsudvikling 
• Forståelse for virksomhedens politiske processer og kultur (opad og nedad)

• Arbejdsmiljø og virksomhedsøkonomi 
• Forståelse af forskellen på ‘økonomi og værdi’ og på ‘kerneopgave og AM’

• Krisestyring 
• fx ift Covid-19



Fokuspunkter – Krop, sundhed og arbejde

• Generel arbejdsmiljøforståelse 
• Arbejde, helbred og arbejdsevne

• Forebyggelse i virksomhedsindsatsen 
• Forebyggelseskultur fx Vision Zero

• Sundhedsfremme, trivsel og TTA
• Sundhedsetik på virksomhedsniveau 

• Rummelige arbejdspladser 

• Folkesundhed
• Ulighed i sundhed ift. alder, køn, etnicitet mv 



Fokuspunkter – Samfund og virksomhed

• Regulering af arbejdsmiljøet 
• Både aftaleregulering og AML-systemet

• EU reguleringens rolle

• Arbejdsmarkeds- og samfundsudviklingens betydning for arbejdsmiljøet        
• Multietniske arbejdspladser og multinationale virksomheder

• Prækære arbejdsforhold

• Internationalt perspektiv, globalisering og multinationale virksomheder
• Bæredygtighed og FN’s verdensmål

• Certificering 



Fokuspunkter – Forskningsbaserede metoder

• Brobygning mellem forskning og praksis (KTE)

• Udvikling af akademiske kompetencer og fastholde praksis-orientering
• Interventionsmetoder

• Kritisk læsning af artikler

• Evidensbegrebet 

• Analysemetoder og vurdering af data og rapporter

• Evaluering af indsatser 
• Effekt på arbejdsmiljøet eller blot ”gode oplevelser”?

• Forebyggelsesniveau og løsningseffektivitet



Uddannelsens omfang

• Fire semestre 
• Ét semester pr. halvår

• 15 ECTS point pr semester
• Svarer til godt 400 timer inkl. opgaver og litteratur

• Svarer til cirka halv normal arbejdstid

• Uddannelsen gennemføres normalt på 2 år
• Kan evt. opdeles og gennemføres over flere år – dog max 6 år

• Hvert af de tre første semestre består af
• 2/3 undervisning og mindre opgaver

• 1/3 semesterprojekt

• Fjerde semester bruges til masterprojektet



Temaerne for de fire semestre

• Første semester
• Det gode arbejdsmiljø 

• Kortlægning, forberedelse og design af interventioner

• Andet semester
• Forandringsledelse - gennemførelse og implementering af interventioner 

med medarbejderinddragelse

• Tredje semester
• Effektmåling, evalueringsteori, virknings- og procesevaluering

• Fjerde semester
• Masterprojekt 



Uddannelsens hovedstruktur



Uddannelsens organisering

• Kursusaktiviteterne afholdes på SDU i Odense
• 5 kursusblokke á 2-3 dage pr. semester

• Litteraturstudier og opgaveløsning hjemmefra eller i små grupper

• Projekter organiseres typisk på de studerendes arbejdspladser
• Mulighed for tilpasning til egen praksis og egne interesser

• Uddannelsen foregår på dansk
• Grundlæggende litteratur er normalt på dansk

• Supplerende artikler kan være på engelsk

• Uddannelsen kommer til at koste 98.000 kr. i alt
• Faktureres i fire halvårlige rater

• Mulighed for semesteropdeling 24.950 kr. pr. semester



Deltager forudsætninger

• Uddannelsesbaggrund
• Minimum professionsbachelor - bygningskonstruktør, diplomingeniør, 

sygeplejerske, ergo/fysioterapeut og lignende

• …men altså ikke byggekoordinator eller byggetekniker

• Erhvervserfaring
• Mindst to års relevant praksis - typisk som arbejdsmiljøprofessionel

• Tilmelding
• SDU websted senest 1. juni 2022



Mere information om uddannelsen

• Web-sted: www.sdu.dk/arbejdsmiljoeledelse

• Folder om uddannelsen

• Kontakt 
• Uddannelseskoordinator Mette Lind Johansen melj@tek.sdu.dk

• Uddannelsesleder Liv Starheim lsta@iti.sdu.dk

http://www.sdu.dk/arbejdsmiljoeledelse
mailto:melj@tek.sdu.dk
mailto:lsta@iti.sdu.dk


Tak for opmærksomheden

Anders Kabel, ekstern lektor, SDU - Institut for Teknologi og Innovation
• anka@iti.sdu.dk

• 40 15 74 64

mailto:anka@iti.sdu.dk

