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UDDANNELSE:  
  
1961 Student. Richmond Union High School, California.  
 
1962 Matematisk student. Gentofte Statsskole. 
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1972 Mag.Scient.Soc. Københavns Universitet. Bifag: Demografi. 
   
1994 Dr.Med. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 
 
 
POSTGRADUAT UDDANNELSE: 
 
1975, maj  Kursus om bistandsloven på Den sociale Højskole, København.  
 (40 timer).  
 
1977, marts  Kursus om arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med brug af organiske 

opløsningsmidler på Institut for Social Medicin, Københavns Universitet. 
(20 timer).  

 
1977, april  Kursus om bistandsloven på Den sociale Højskole, København. 
 (40 timer).  
 
1980, aug.  7th International Advanced Course on Epidemiologic Methods, Helsinki 

(Miettinen). (2 uger).  
 
1980, okt.  Kursus i løn- og akkordsystemer med specielt henblik på slagteribranch-

en. LO-Skolen i Helsingør. (1 uge).  
 
1981, maj  International Course on Psychosomatic Approach to Job Stress. Helsinki. 

(1 uge).  
 
1983, okt. International Course on Human Factors and Ergonomics. Helsinki.  
 (5 dage).  
 
1983, nov.  Kursus i praktisk logistisk regressionsanalyse på Institut for Social 

Medicin, Københavns Universitet. (1 dag). 
 
1983, dec.  Kursus i epidemiologi med særligt henblik på det statistiske overblik. 

København og Sønderborg. (6 dage).  
 
1986, nov.  Kursus i epidemiologi. (Rothman). Dansk Selskab for Social og Admini-

strativ Medicin, Vejle. (3 dage).  
 
1989, aug.  Third Advanced Ten Day International Teaching Seminar on Cardiovas-

cular Epidemiology and Prevention. Corsendonk, Belgien. Optaget som 
"fellow". 

 
1994, apr. Kursus i tværfagligt projektarbejde. AMI. Vilvorde Kursuscenter, 

København. (3 dage). 
 
1995, feb. NIVA-kursus: First International Advanced Course for Leaders of Inter-

disciplinary Research Projects. Vilvorde Kursuscenter, København. (5 
dage). 
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1996, aug. SAS statistik kursus. Arbejdsmiljøinstituttet, København. (3 dage).   
 
 
ANSÆTTELSER AF LÆNGERE VARIGHED: 
 
1965-68:  Studentermedarbejder på Socialforskningsinstituttet. (Undersøgelsen af 

gifte kvinder i familie og erhverv). 
 
1968-75:  Undervisningsassistent på Sociologisk Institut ved Københavns Universi-

tet. (Statistik og sociologiske metoder). 
 
1971-72:  Timelærer på Holbæk Kunsthøjskole. 
 
1972-74:  Timelærer på Danmarks Forvaltningshøjskole. (Sociologi). 
 
1972-73:  Timelærer på Den Sociale Højskole i København. (Sociologi). 
 
1973-75:  Lektor i sociologi på Den sociale Højskole. 
 
1975-78:  Timelærer i sociologi på Den sociale Højskole. 
 
1976-78:  Ansat af Fagbevægelsens Forskningsråd som leder af undersøgelsen af 

kvinders arbejdsmiljø. Undersøgelsen udførtes ved Institut for Social 
Medicin, Københavns Universitet. 

 
1977-78:  Undervisningsassistent ved Institut for Social Medicin, Københavns 

Universitet. 
 
1978-80:  Ansat til at gennemføre anvendelses- og formidlingsfasen af ovennævnte 

undersøgelse af kvinders arbejdsmiljø. 
 
1980-85:  Ansat som leder af forskningsprojekt vedrørende arbejdsmiljø og helbred 

i slagteribranchen. 
 
1982-85:  Seniorstipendiat ved Institut for Social Medicin, Københavns Universitet. 
 
1985-88:  Leder af undersøgelsen: "Arbejdsmiljø og hjerte-karsygdomme" ved 

Institut for Social Medicin, Københavns Universitet. 
 
1986-90:  Universitetsadjunkt ved Institut for Social Medicin, Københavns 

Universitet. 
 
1990-94:  Lektor ved Institut for Social Medicin, Københavns Universitet. 
 
1994-2000:  Seniorforsker ved Arbejdsmiljøinstituttet, København. 
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2000-2008  Professor ved Arbejdsmiljøinstituttet (Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø), København. 

 
2008- Selvstændig forsker og konsulent. Task-Consult, Gilleleje. 
 
UNDERVISNING: 
 
  Har i perioden 1968-84 undervist på årskursus for socialrådgivere, 

årskursus for børnepædagoger, Akademiet, Socialpædagogisk Højskole, 
Folkeuniversitetet, Skolen for fysioterapeuter, Skolen for ergoterapeuter, 
Hygiejnisk Institut, AOF, kurser for bedriftslæger, sygeplejersker, BST-
personale, dyrlæger, Dansk Arbejdsgiverforening samt en lang række af 
fagbevægelsens kurser. 

 Har siden 1984 undervist på Institut for Social Medicin, Københavns 
Universitet samt følgende steder: 

 
Undervisning for lønmodtagerorganisationer 
 
04.01.84  Holdt foredrag for nordjyske slagteriarbejdere om "Arbejdsmiljø og 

helbred i slagteribranchen". 
 
11.01.84  Holdt foredrag for slagteriarbejdere fra Hammel om "Arbejdsmiljø og 

helbred i slagteribranchen". 
 
27.-28.01.84  Holdt weekendkursus for slagteriarbejdere fra Tulip, Vejle. Emner: 

"Arbejdsskader, stress, ergonomi, bevægeapparatlidelser". 
 
16.-17.03.84  Holdt weekendkursus for slagteriarbejdere fra Slagelse. Emner: 

"Arbejdsulykker, stress, hjertesygdomme, arbejdsskader". 
 
26.03.84  Holdt foredrag på LO-Skolen om "Arbejdsmiljø, forskning og politik". 
 
16.05.84  Underviste på LO-Skolen i emnet "Arbejde, sygdom og sikkerhedsorga-

nisationens muligheder". 
 
28.-29.09.84  Holdt weekendkursus for slagteriarbejdere fra Hobro. Emner: "Arbejds-

skader, arbejdsmiljøloven, BST, akkordsystemet". 
 
18.-19.01.85  Holdt weekendkursus for slagteriarbejdere fra Vejle. Emner: "Arbejds-

miljøloven, BST, arbejdsskadeloven, arbejdsbetingede sygdomme, 
stress". 

 
23.02.85  Underviste slagteriarbejder fra Tulip, Grindsted. Emner: "Arbejdsskader, 

stress, akkordsystem". 
 
13.05.85  Holdt foredrag på LO-skolen om "Arbejdsmiljø, forskning og politik. 

Belyst ved slagteriundersøgelsen". 
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09.11.85  Holdt foredrag på konference om "Stress som arbejdsskade" organiseret 
af Arbejdernes Fællesorganisation. 

 
06.10.86  Holdt foredrag om psykisk arbejdsmiljø i Foreningen af Tandteknikere 

og Fototeknikere. 
 
29.11.86  Underviste slagteriarbejdere på 1-dags kursus om arbejdsmiljø og 

helbred. Hammel. 
 
18.04.88  Underviste om arbejdsmiljø og hjertekarsygdomme. Danmarks 

Lærerforening. Skarrildhus. 
 
01.06.88  Underviste om hjertekarsygdomme og arbejdsmiljø. Kursus for 

sikkerhedsrepræsentanter. Dansk Metal. København. 
 
06.10.89  Holdt foredrag om journalisters psykiske arbejdsmiljø. Kursus i 

arbejdsmiljø. Journalisthøjskolen. Århus. 
 
26.04.90  Underviste i arbejdets organisering og sygdom. Temadag. FTF. 

København. 
 
30.03.92  Foredrag om "Stress og hjertekarsygdomme" ved debatmøde om psykisk 

arbejdsmiljø. Fællesorganisationen. Ringsted. 
 
20.04.94 Underviste i emnet: "Sundhedsfremme på arbejdspladsen". Bedriftsund-

hedstjenestekursus i Socialpædagogernes Landsforbund. 
 
28.11.94 Underviste i emnet: "Hvordan forløber realiseringen af EGA 

handlingsplanen?" LO's arbejdsmiljøkonference for forbundenes arbejds-
miljøansvarlige og arbejdsmiljøkonsulenter. Højstrupgård, Helsingør. 

 
4.5.95 Holdt oplæg om emnet: "EGA-planen. Målsætning, struktur og midler. 

En foreløbig vurdering". Fagbevægelsens BSR-konsulenter, København. 
 
19.1.96 Holdt foredrag: "Arbejdspladsen som udgangspunkt for forebyggelsen, 

bl.a. set i lyset af Middellevetidsrapporterne" ved Lægekredsforeningens 
konference om arbejdspladsen som forebyggelsesværksted. Århus. 

 
26.1.96 Holdt foredrag: "Integreret forebyggelsesstrategi: Miljøændringer, sund-

hedsfremme og revalidering på arbejdspladsen" ved Anden Landskonfe-
rence for LO og Praktiserende Læger om Forebyggelse af Førtidspensio-
nering. Svendborg. 

 
13.2.96 Afholdt forskningsformidlingsmøde om: "Psykosociale arbejdsforholds 

betydning for helbredet". Luftfartfunktionærernes Forbund, Kastrup. 
 
4.2.97 Holdt foredrag om: "Hvordan kan vi tilrettelægge en forebyggelses-

politik, som inddrager både arbejdsmiljø, livsstil og arbejdsfastholdelse?". 
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Kvindeligt Arbejderforbunds Dilemmakonference om Social- og 
Arbejdsmarkedspolitik, Næstved. 

 
28.4.98 Holdt foredrag om "Psykisk arbejdsmiljø, stress og helbred" og "Psykisk 

arbejdsmiljø på hospitalerne" på temadag om psykisk arbejdsmiljø. 
Dansk Sygeplejeråd, Århus Amt. 

 
10.6.98 Holdt foredrag om "Mellemledernes psykiske arbejdsmiljø på hospitaler-

ne" ved endagsmøde i Dansk Sygeplejeråd, Hovedstadens amtskreds. 
København. 

 
23.11.98 Holdt foredrag om: ”Psykisk arbejdsmiljø - stress, sygdomme, fravær og 

faktorer i arbejdet”, ”At arbejde med mennesker - udbrændthed, 
motivation og arbejdsglæde” og ”Klassesamfundet i sundhedssektoren - 
belastninger og nedslidning vender den tunge ende nedad”. FOA’s 
konference for sikkerhedsrepræsentanter, København. 

 
5.5.99 Holdt foredrag om: ”Psykisk arbejdsmiljø – at arbejde med mennesker”. 

FOA’s Konference for Tillidsrepræsentanter. Hotel Scandic, Hvidovre. 
 
25.5.99 Holdt samme foredrag. Hotel Scandic, Hvidovre. 
 
9.12.99 Holdt oplæg ved arbejdsmiljømesse arrangeret af Dansk Sygeplejeråd: 

”Undersøgelser der duer. Hvordan skal de tilrettelægges i forhold til 
arbejdspladserne?”. Odense Congress Center. 

 
15.3.00 Holdt foredrag for HK’s arbejdsmiljøudvalg om “Psykisk arbejdsmiljø. 

Problemer, udfordringer og løsninger”. HK-huset, København. 
 
6.6.00 Holdt oplæg om ”Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. AMI’s 

tredækker koncept”. FTF’s arbejdsmiljøudvalg. FTF, København. 
 
7.6.00 Holdt oplæg for Arbejdsgruppen for Psykisk Arbejdsmiljø under FIU 

(Fagbevægelsens Interne Uddannelse) om ”Kortlægning af danskernes 
psykiske arbejdsmiljø – resultater og perspektiver fra AMIs 
kortlægningsværktøjer”. LO-skolen, Helsingør. 

 
21.9.00 Holdt temadag for SID’s arbejdsmiljøkonsulenter: ”Hvordan man kan 

vurdere det psykiske arbejdsmiljø ved hjælp af AMI’s spørgeskemaer”. 
SID, København. 

 
1.11.00 Holdt foredrag om ”Livsstil, arbejdsmiljø og helbred” for LO-

konsulenter. LO-skolen, Helsingør. 
 
28.11.00 Afholdt workshop om ”Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø – 

AMI’s spørgeskemaer”. Arbejdsmiljømesse 2000. Dansk Sygeplejeråd. 
Bella Center, København. 
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26.02.01 Holdt foredrag om ”Udbrændthed. Resultater fra PUMA projektet”. 
FTF’s konference: ”Fra stress til arbejdsglæde”. Ingeniørernes Hus, 
København. 

 
31.10.01 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø og udbrændthed. Hvad siger 

PUMA undersøgelsen?”. FOA’s to-dages konference om psykisk arbejds-
miljø. Hotel Scandic, København. 

 
15.4.02 Holdt oplæg om ”Lægesekretærens arbejdsmiljø” ved Arbejdsmiljø- og 

teknologitemadag. Dansk Lægesekretærforening/HK. Hotel Nyborg 
Strand, Nyborg. 

 
29.5.02 Holdt foredrag om ”Hvordan man kan undgå udbrændthed og få 

motivation og arbejdsglæde”. Confex-konference for Foreningen af 
Danske Lægesekretærer. Ingeniørernes Hus, København.   

 
3.10.02 Afholdt temadag om ”Det gode arbejdsmiljø” for Den Almindelige 

Danske Jordemoderforening. Sundhedspersonalets Hus, København. 
 
22.1.03 Underviste i emnet: ”Hvordan forbedrer man det psykiske arbejdsmiljø?” 

på Temadag om psykisk arbejdsmiljø arrangeret af  DSR, FOA og SL i 
Vejle Amt. FOA, Fredericia. 

 
25.1.03 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø: Seks guldkorn til 

forebyggelse” og afholdt workshops om ”Kortlægning af det psykiske 
arbejdsmiljø ved hjælp af Arbejdsmiljøinstituttets spørgeskema” på 
HK/Industri’s miljøkonference 2003. Christiansminde, Svendborg. 

 
6.3.03 Holdt oplæg om ”Aktuel forskning om psykisk arbejdsmiljø” ved AKP-

kursus for Frie Grundskolers Lærerforening. Hornstup Centret, Vejle. 
 
27.3.03 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø og stress” ved AC’s 

bestyrelsestemamøde: ”Mellem udvikling og stress”. Axelborg, Køben-
havn. 

 
12.6.03 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø. Fra kortlægning til handling” ved 

kursus om ”Arbejdspladsen i udvikling 3”. LO-skolen, Helsingør. 
 
5.9.03 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø. Det gode arbejdsliv. Hvad er 

fagbevægelsens ansvar?” ved konference for arbejdstagersiden i BAR 
Jord til Bord. Strandgården, Karlslunde. 

 
20.9.03 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø – ikke et luksusproblem” ved 

miljøkonference for HK Medie Grafisk og SID. Langesøhus, Silkeborg. 
 
26.11.03 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø” for Frie Grundskolers 

Lærerforening. Frederikssund. 
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1.3.04 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø og stress” for Frie 
Grundskolers Lærerforening. Næstved. 

 
12.8.04 Holdt oplæg om ”Ændringer i arbejdet – psykisk arbejdsmiljø” ved LO-

skolens Arbejdslivskonference 2004. LO-skolen, Helsingør. 
 
28.9.04 Holdt oplæg ved temadag om ”Når meningen bliver væk” om emnet: ”At 

være ansat i den offentlige sektor – som sygeplejerske” arrangeret af 
Dansk Sygeplejeråd. Farveriet, Århus. 

 
19.11.04 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø” ved Fælleskursus for klinik-

assistenter, tandplejere og tandlæger. Odense Congress Center, Odense. 
 
17.3.05 Holdt oplæg ved møde i Teknisk Landsforbund om ”Psykisk arbejdsmiljø 

– ændringer i arbejdet. Det grænseløse arbejde”. Teknisk Landsforbund, 
København. 

 
5.9.05 Holdt oplæg ved temadag for sikkerhedsrepræsentanter i Gym-

nasielærernes Landsforbund: ”Identifikation og forebyggelse af stress og 
udbrændthed på gymnasier”. Hotel H. C. Andersen, Odense. 

 
3.10.05 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø. Stress, søvn og træthed” ved 

FOA’s arbejdsmiljøkonference. Hotel Legoland, Billund. 
 
3.2.06 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø. De seks guldkorn” ved FOA’s 

konference ”Fra stress til trivsel”. Kobæk Konferencecenter, Skælskør. 
 
19.4.06 Holdt oplæg om ”Stress på arbejdspladsen. Hvad viser den seneste 

forskning?” ved temadag om arbejdsliv: ”Stress på højtryk”. LO-skolen, 
Helsingør. 

 
21.4.06 Holdt oplæg om ”Nye tendenser i det psykiske arbejdsmiljø” for FTF’s 

arbejdsmiljøudvalg. FTF, København. 
 
21.6.06 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø. Hvad viser de nyeste under-

søgelser?” ved Arbejdslivskonferencen om fremtidens arbejdsliv. LO-
skolen, Helsingør. 

 
13.10.06 Holdt oplæg om ”AMI’s nye tre-dækker” for repræsentanter for finans-

sektoren. Finansforbundet, København. 
 
4.12.06 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø og stress – hvad taler vi 

om?”, ”At arbejde med mennesker i den offentlige sektor” og ”Værdier 
og arbejde. En stor udfordring for FOA”. FOA konference for sikker-
heds- og tillidsrepræsentanter. Scandic Hotel, Glostrup. 
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18.1.07 Holdt oplæg om ”Arbejdsmiljø – nøglen til velfærd i et globaliseret 
samfund”. FTF-konference for sikkerheds- og tillidsrepræsentanter. 
Kobæk Strand, Skælskør. 

 
26.1.07 Holdt foredrag om ”Et godt arbejdsmiljø – nøglen til velfærd i et 

globaliseret samfund” og ”Hvad er der sket med det psykiske arbejds-
miljø i de sidste fem år?”. Arbejdsmiljøkonferencen 2007. HK-privat. 
Christiansminde, Svendborg. 

 
7.2.07 Holdt foredrag om ”Udbrændthed. Prisen for at arbejde med menne-

sker? Dansk Magisterforening. Nimbusparken, Frederiksberg. 
 
26.9.07 Holdt oplæg for tillidsrepræsentanter i Danmarks Lærerforening om 

”Arbejdsmiljø – Nøglen til velfærd i et globaliseret samfund”. Rørvig 
Kursuscenter, Rørvig. 

 
4.3.08 Holdt oplæg om ”Hvordan skaber man som leder et godt arbejds-

miljø?”. Socialpædagogernes Landsforbund, Ringsted. 
 
25.8.08 Holdt oplæg om ”Arbejdsmiljøets udvikling og udfordringer” for LO. 

Højstrupgård, Helsingør. 
 
22.10.08  Holdt foredrag om ”Arbejdsmiljø i fællesskab. Hvad siger forskningen? 

Hvordan motiveres vi, og hvordan skaber vi arbejdsglæde på arbejdsplad-
sen? Hvad virker, og hvad virker ikke?” Temadag om den gode arbejds-
plads for børnesagsbehandlere arrangeret af HK, Dansk Socialrådgiver-
forening og KL. Fredericia Idrætscenter, Fredericia. 

 
2.12.08 Holdt oplæg om: ”Psykisk arbejdsmiljø, sygefravær og APV. Hvordan 

arbejder vi med disse temaer? Frie Skolers Lærerforening, København. 
 
4.12.08 Holdt oplæg om psykisk arbejdsmiljø: ”Arbejdsmiljøet sat på spidsen”. 

FOA i Hovedstaden, Frederiksberg. 
 
8.12.08 Holdt oplæg om ”Social kapital – en inspiration for politiet?” for repræ-

sentanter for Midt- og Vestsjællands Politi. Skjoldnæsholm. 
 
29.01.09 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø og social kapital” for BUPL og 

FOA, Århus. 
 
4.02.09 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø og vold – hvad gør det ved os?” 

for Roskilde Lærerforening. Holbæk Seminarium, Holbæk. 
 
4.02.09 Holdt foredrag om ”Social kapital – perspektiver og udfordringer” ved 

møde i Sydøstjyllands Politiforening. Horsens. 
 
20.02.09 Holdt oplæg om faglig strategi i lyset af social kapital og arbejdsmiljø. 

Strategidag. HK-Huset. København. 
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26.02.09 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital. Et nyt perspektiv på det 

psykiske arbejdsmiljø” ved kursus for 6-byernes personale. Lærerforenin-
gen. Haraldskær, Vejle. 

 
6.03.09 Holdt oplæg om ”Arbejdsmiljø, helbred og sygefravær. Hvad er fup, og 

hvad er fakta?” for Sygehusgruppen under Dansk Socialrådgiverforening. 
Hotel Storebælt, Nyborg.  

 
15.03.09 Holdt foredrag om ”Hvordan kan vi forbedre farmakonomernes psykiske 

arbejdsmiljø?” for medlemmer af Farmakonomforeningen. Radisson 
Hotel, Odense.  

 
29.04.09 Holdt oplæg om ”Social kapital. Et væsentligt begreb i det psykiske 

arbejdsmiljø” ved FOA’s træf for sikkerhedsrepræsentanter. Odense 
Congress Center, Odense. 

 
27.05.09 Holdt oplæg om ”Social kapital. Muligheder og begrænsninger for 

tillidsrepræsentanten” ved FTF’s uddannelseskonference. Kobæk Strand, 
Skælskør.  

 
27.05.09 Holdt oplæg om ”Social kapital. Med en vinkel på værdibaseret ledelse 

og personalepolitik” for KOS, Odense. Lærernes Hus, Odense. 
 
19.08.09 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital – er det den nye nøgle? 

Perspektiver for de tillidsvalgte” ved konference om arbejdsliv og læring. 
LO-skolen, Helsingør.  

 
14.09.09 Holdt foredrag om ”Hvilke modstande og problemer opstår i kulturer 

under stor forandring, og hvordan kan man bearbejde dem?” ved konfe-
rencen for attraktive gymnasiale arbejdspladser. Falkoner Centret, 
København.  

 
25.09.09 Holdt oplæg om ”Social kapital og ledelse” ved møde for Socialpædagog-

ernes Landsforbund, København. 
 
6.10.09 Holdt foredrag om ”Høj social kapital skaber trivsel – og hvordan kontrol 

går ud over trivslen på arbejdspladsen” ved medlemsmøde i Frie Skolers 
Lærerforening. Hornstrup Kursuscenter, Vejle. 

 
19.11.09 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital – hvad er det, og 

hvordan bruger vi den viden, vi får?” for Danmarks Lærerforening, kreds 
60. Vordingborg.  

 
25.11.09 Holdt foredrag om ”Virksomhedens sociale kapital – perspektiver og 

udfordringer” ved samarbejdskonference for HK Privat og HK Handel. 
Odense Congress Center, Odense. 
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8.12.09 Holdt oplæg om ”Social kapital – perspektiver og udfordringer” ved 
møde for tillidsrepræsentanter i Socialpædagogernes Landsforbund. 
Århus. 

 
12.01.10 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital og psykisk arbejds-

miljø” ved fagseminar om social kapital. LO-skolen. Helsingør. 
 
20.01.10 Holdt oplæg om ”Fagbevægelsen og social kapital” for Udviklingsstyre-

gruppen i LO. LO’s hovedsæde, København. 
 
26.01.10 Holdt oplæg om ”Skæv arbejdsbelastning, psykisk arbejdsmiljø og social 

kapital” ved TR kursus i Danmarks Lærerforening. Hotel Storebælt. Ny-
borg. 

 
29.01.10 Holdt foredrag om ”HK’ernes psykiske arbejdsmiljø. Hvad siger 

undersøgelsen?” og ”Social kapital – vejen til en bedre arbejdsplads” på 
HK Privat’s arbejdsmiljøkonference. Hotel Comwell, Middelfart. 

 
4.02.10 Holdt oplæg om ”Social kapital – perspektiver og udfordringer” ved 

møde i Sydøstjyllands Politiforening. Horsens. 
 
8.02.10 Holdt foredrag om ”Social kapital, produktivitet og kvalitet. Hvordan 

hænger det sammen”. SL’s Lederlandskonference. Nyborg Strand. 
 
9.02.10 Holdt oplæg om ”Social kapital og psykisk arbejdsmiljø. Udfordringer og 

løsninger” ved hovedbestyrelsesmøde i HK Stat. HK-Huset, København. 
 
2.03.10 Holdt oplæg om ”Social kapital. Perspektiver og udfordringer”. Møde for 

SL ledere og mellemledere. Nilles Kro. Sabro. 
 
4.03.10 Holdt oplæg om ”Social kapital. Perspektiver og udfordringer”. Møde i 

SL for ledere og mellemledere. Næstved Hallen. 
 
10.03.10 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø – et spørgsmål om guldkorn og 

diamanter” og ”Social kapital og livsfaser” for Frie Skolers Lærer-
forening. Vejle. 

 
11.03.10 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø – et spørgsmål om guldkorn og 

diamanter” og ”Social kapital og livsfaser” for Frie Skolers Lærer-
forening. Vejle. 

 
16.03.10 Holdt oplæg om ”Social kapital – vejen til en bedre arbejdsplads” for 

medlemmer af HK Kommunal, Odense. 
 
17.03.10 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø og virksomhedens sociale kapital 

– veje til trivsel i arbejdet” for BUPL Storkøbenhavn. Ballerup. 
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23.03.10 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø – et spørgsmål om guldkorn og 
diamanter” og ”Social kapital og livsfaser” for Frie Skolers Lærer-
forening. Scandic Hotel. Roskilde. 

 
26.04.10 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital. Vejen til højere trivsel 

og produktivitet” ved VN Konference for Kooperationen. Haraldskær. 
Vejle.  

 
27.04.10 Holdt oplæg om ”Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant” ved arbejds-

seminar om den nye lovgivning om Arbejdsmiljøorganisationen. LO-
skolen. Helsingør. 

 
10.05.10 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø og stress”, ”Hvad er virksom-

hedens sociale kapital”, ”Virkningerne af høj social kapital” og ”Det 
daglige samarbejde. Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø” ved heldags 
seminar om social kapital for Dansk Politiforbund. LO-skolen. Helsingør.  

 
12.05.10 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital” ved Faglige Forårsdage 

arrangeret af Center for Arbejdsliv og Læring – CEFAL. Smålandshavets 
Kursuscenter. Karrebæksminde.  

 
19.05.10 Holdt oplæg om ”Guldkorn og diamanter: Et godt job på en god arbejds-

plads”, ”Resultater fra HK-undersøgelsen om psykisk arbejdsmiljø” og 
”Arbejdspladsens sociale kapital – hvad er virkningerne?” ved temadag i 
Forsvarets HK-Landsklub. Horsens. 

 
27.05.10 Holdt oplæg om ”Den nye arbejdsmiljørepræsentant” ved arbejdsseminar 

om den nye lovgivning om Arbejdsmiljøorganisationen. LO-skolen. 
Helsingør. 

 
10.06.10 Holdt oplæg om ”Trivsel og produktivitet – to sider af samme sag” ved 

HK’s årskonference om arbejdsmiljø. Odense Congress Center, Odense. 
 
23.08.10 Holdt oplæg om ”Udfordringer i forholdet mellem arbejdspladsens AM 

repræsentanter og det faglige system” ved seminar om ”Projekt 
Fremtidens Arbejdsmiljørepræsentant”. LO-skolen, Helsingør. 

 
26.08.10 Holdt oplæg om ”Hvad er vores styrker, og hvad er vores vigtigste 

udfordringer”, ”Social kapital, hvad er det? Hvorfor er det vigtigt at 
beskæftige sig med det?” og ”Social kapital, brugertilfredshed og kvalitet. 
Hvordan bliver vi bedre til det?” ved heldagsseminar i SL, København. 
Buddinge. 

 
30.08.10 Holdt foredrag om ”Arbejdsmiljøet i den offentlige sektor 2010” ved 

Arbejdsmiljøtemadag arrangeret af DRO, FTF og Sundhedskartellet. 
Medborgerhuset, Silkeborg. 
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14.09.10 Holdt oplæg om ”HK’ernes psykiske arbejdsmiljø. Hvad siger 
undersøgelsen?” og ”HK’ernes psykiske arbejdsmiljø. Hvordan kommer 
vi videre?”. HK Handels Arbejdsmiljøkonference. Odense Congress 
Center, Odense. 

 
18.09.10 Holdt oplæg om ”Social kapital på arbejdspladsen. Er det noget, vi kan 

bruge?” ved Danmarks Lærerforenings konference: ”Grib arbejds-
glæden”. Skarrildhus, Herning.  

 
25.09.10 Holdt oplæg om ”Trivsel og stress. Et spørgsmål om social kapital?” ved 

HK’s SL Landsklubs Landskonference. Hotel Kronprinds Frederik, 
Fredericia. 

 
27.09.10 Holdt oplæg om ”Stress og travlhed. Er det et problem? Hvad kan vi gøre 

ved det?”. Forbundet Træ-Industri-Byg, København. 
 
29.09.10 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital” ved Netværksseminar 

arrangeret af Center for Arbejdsliv og Læring, LO-Skolen. Helsingør. 
 
14.10.10 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø – med særligt henblik på stress og 

fravær” ved Nordisk halvdagskonference, OAO. HK-Huset, København.   
 
30.10.10 Holdt oplæg om ”Social kapital på arbejdspladsen. Er det noget, vi kan 

bruge?” ved Danmarks Lærerforenings konference: ”Grib arbejds-
glæden”. Skarrildhus, Herning. 

 
4.11.10 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital” ved konference for 

arbejdsmiljørepræsentanter arrangeret af HK Sydjylland. Rødding Cen-
tret, Rødding. 

 
22.11.10 Holdt oplæg om ”Arbejdspladsens sociale kapital – et redskab til bedre 

arbejdsmiljø” ved temadag arrangeret af Dansk Sygeplejeråd. Hotel 
Scandic, Hvidovre. 

 
12 og 19.01.11 Holdt oplæg om ”Social kapital – perspektiver og udfordringer” ved 

seminar for Sydsjællands og Lolland-Falsters politiforening. Vordingborg 
Kaserne. 

 
3.02.11 Holdt oplæg om ”Hvordan står det til med det psykiske arbejdsmiljø hos 

jer? Et spørgsmål om social kapital” for medlemmer af HK Service i 
Hovedstaden. HK, Københavns Afdeling.  

 
4-5.02.11 Holdt oplæg om ”Trivsel og arbejdsglæde i skolen – et spørgsmål om 

social kapital” ved weekendkursus for Københavns Lærerforening. Hotel 
Frederiksdal, Lyngby. 

 
25.02.11 Holdt oplæg om ”Social kapital – vejen til både kvalitet og arbejdsglæde” 

for SL kreds Midt- og Vestjylland. Ikast. 
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11.03.11 Holdt oplæg om ”Vejen til den gode arbejdsplads - et spørgsmål om 

social kapital” ved konference for medlemsgrupper uden for folkeskolen i 
Danmarks Lærerforening. Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg. 

 
6.04.11 Holdt oplæg om ”Social kapital. Vejen til både kvalitet og arbejdsglæde” 

for ansatte i forbundet. Socialpædagogernes Landsforbund. København. 
 
3.05.11 Holdt oplæg om ”Hvordan står det til med det psykiske arbejdsmiljø hos 

jer?” ved medlemsmøde i HK Service Hovedstaden. København.  
 
4.05.11 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital – vejen til større trivsel 

og produktivitet” ved temadag for arbejdsmiljørepræsentanter i Dansk 
Sygeplejeråd. EUC Sjælland, Haslev. 

 
12.05.11 Holdt oplæg om ”Trivsel og produktivitet – to sider af samme sag” ved 

medlemsmøde i HK Nordjylland. Aalborg. 
 
17.05.11 Holdt oplæg om ”Hvordan står det til med det psykiske arbejdsmiljø hos 

jer?” ved medlemsmøde i HK, Bornholm. Rønne. 
 
10.09.11 Holdt oplæg om ”Social kapital på arbejdspladsen – er det noget, vi kan 

bruge?” ved åbent kursus for medlemmer af Ringsted-Sorø Lærerfore-
ning. Hotel Kobæk Strand, Skælskør. 

 
20.09.11 Holdt oplæg om ”Social kapital på arbejdspladsen – er det noget, vi kan 

bruge?” ved Store Kursus i Kreds Nordsjælland, Danmarks Lærer-
forening. Frederiksdal.  

 
26.10.11 Holdt oplæg om ”Social kapital. Hvad er det? Hvorfor virker det?” ved 

konference for arbejdsmiljørepræsentanter i Dansk Socialrådgiverfor-
ening. Odense. 

 
31.10.11 Holdt oplæg om ”Social kapital – hvad er det? Hvordan kan vi styrke den 

sociale kapital i folkeskolen?” ved møde i Danmarks Lærerforenings 
Kursusforum. DGI-byen, København. 

 
5.11.11 Holdt oplæg om ”Social kapital og vores arbejdsmiljø” ved medlems-

kursus i Danmarks Lærerforening, Kreds 37. Frederiksdal.  
 
25.11.11 Holdt oplæg om ”Social kapital. Vejen til både kvalitet og trivsel” ved 

weekendkursus i Københavns Lærerforening. Frederiksdal. 
 
28-29.11.11 Underviste ved to-dages kursus om social kapital for tillidsrepræsentanter 

i Danmarks Lærerforening. Haraldskær, Vejle. 
 
4.1.12 Holdt oplæg om Trivselsundersøgelsen i 2011 i Den Almindelige Danske 

Lægeforening, København.  
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9-10.1.12 Underviste ved to-dages kursus om social kapital for ledere og medarbej-

derrepræsentanter arrangeret af Danmarks Lærerforening. Haraldskær, 
Vejle.  

 
11.1.12 Holdt oplæg om ”Social kapital – hvad er det? Hvordan kan vi styrke 

social kapital i folkeskolen?” for Aabenraa Lærerkreds. Folkehjemmet, 
Aabenraa. 

 
17.1.12 Holdt oplæg om ”Social kapital – hvad er det? Hvordan kan vi styrke 

social kapital i folkeskolen?” for Herningegnens Lærerkreds. Skarildhus, 
Herning. 

 
18.1.12 Holdt oplæg om ”Social kapital – vejen til den gode arbejdsplads” for 

tillidsrepræsentanter i GL. Comwell Sorø Storkro, Sorø.  
 
19.1.12 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital – vejen til større trivsel 

og produktivitet” for tillidsrepræsentanter under FTF. Kobæk Strand ved 
Skælskør. 

 
21.1.12 Holdt oplæg om ”Hvordan får vi et bedre arbejdsmiljø?” ved Gladsaxe 

Lærerforenings åbne kursus. Frederiksdal, Kgs. Lyngby.  
 
28.2.12 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og social kapital” ved 

møde om trivselsmåling. Den Almindelige Danske Lægeforening, Køb-
enhavn.  

 
6.3.12 Holdt oplæg om ”Social kapital – vejen til den gode arbejdsplads” ved 

kursus for tillidsrepræsentanter under GL. Klarskovgård, Korsør.  
 
7.3.12 Holdt oplæg om ”Trivsel, produktivitet og kvalitet. Et spørgsmål om 

social kapital” ved Konference for Ledende Sygeplejersker. Ledernes 
Konferencecenter. Odense.  

 
17.4.12 Holdt oplæg om ”Social kapital og folkeskolen. Hvad ved vi, og hvad ved 

vi ikke?” for konsulenter i Danmarks Lærerforening. DLF, København. 
 
19.4.12 Holdt oplæg om ”Færre hænder og flere opgaver – hvordan klarer vi 

det?” ved Masterclass for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Køge 
Sygehus.  

 
16.5.12 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital – vejen til bedre trivsel 

og produktivitet” for ledere under Socialrådgiverforeningen. First Hotel 
Grand, Odense.  

 
8.6.12 Holdt oplæg ved netværksmøde for tillidsrepræsentanter under LO: 

”Hvad ved vi om social kapital på arbejdspladsen?”. LO-skolen, Helsing-
ør.  
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14.6.12 Holdt oplæg om ”Social kapital på arbejdspladsen – vejen til både kvalitet 

og trivsel” for medlemmer af Lolland-Falsters Lærerforening. Bangs 
Have, Maribo.  

 
20.6.12 Holdt oplæg om ”Social kapital – vejen til både trivsel og kvalitet” ved 

møde om visioner om velfærdsledelse i Landsforeningen af Socialpæda-
goger. Markmandsgade, København.   

 
15.9.12 Holdt oplæg om ”Social kapital på arbejdspladsen – vejen til både kvalitet 

og trivsel” for medlemmer af Albertslund Lærerkreds. Frederiksdal, 
Lyngby.  

 
19.9.12 Holdt oplæg om ”Social kapital” ved Kursus for tillidsrepræsentanter, 

arbejdsmiljørepræsentanter, skoleledere mv. arrangeret af Slagelse 
Lærerkreds. Gl. Avernæs, Ebberup, Fyn.  

 
25.9.12 Underviste ved seminar om social kapital med emnerne ”Folkeskolens 

mange udfordringer”, ”Social kapital – hvad taler vi om?” og ”Social 
kapital i danske skoler – og specielt i Tårnby og Dragør” ved temamøde 
for skoleforvaltningerne i Tårnby og Dragør Kommuner arrangeret af 
Danmarks Lærerforening. 

 
23-24.10.12 Afholdt kursus om social kapital i folkeskolen: ”Social kapital – vejen til 

en god arbejdsplads” for medlemmer af Danmarks Lærerforening. Skar-
rildhus, Herning. 

 
25.10.12 Holdt oplæg om ”Social kapital på arbejdspladsen – vejen til både kvalitet 

og trivsel” for medlemmer af Næstved Lærerkreds. Næstved.  
 
30.10.12 Holdt oplæg om ”Ledelse, trivsel og produktivitet i skoleverdenen” for 

tillidsrepræsentanter i GL. Scandic Jakob Gade, Vejle. 
 
1.11.12 Holdt oplæg om ”Social kapital – vejen til trivsel og kvalitet” for 

medlemmer af Dansk Sygepleje Råd, Kreds Sjælland. Haslev, Sjælland.  
 
6-7.11.12 Afholdt kursus om social kapital i folkeskolen: ”Social kapital – vejen til 

en god arbejdsplads” for medlemmer af Danmarks Lærerforening. Skar-
rildhus, Herning. 

 
11.11.12 Holdt oplæg om ”Social kapital på arbejdspladsen – vejen til højere 

trivsel og kvalitet” for Ballerup Lærerkreds under DLF. Frederiksdal, 
Lyngby.  

 
26.11.12 Holdt oplæg om ”Social kapital – vejen til en god arbejdsplads” ved 

temadag arrangeret af Slagelse Lærerkreds. Slagelse Vandrerhjem.   
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17.1.13 Holdt oplæg om ”Ledelse, trivsel og produktivitet i skoleverdenen” på 
tillidsmandskursus for GL. Haraldskær, Vejle. 

 
26.1.13 Holdt oplæg om ”Social kapital på arbejdspladsen – vejen til højere triv-

sel og kvalitet” for Ishøj Lærerkreds. Frederiksdal, Bagsværd. 
 
31.1.13 Holdt oplæg om ”Ledelse, trivsel og produktivitet i skoleverdenen” på 

tillidsmandskursus for GL. Hotel Hesselet, Nyborg. 
 
1.2.13 Holdt oplæg om ”Social kapital. Vejen til både trivsel, kvalitet og pro-

duktivitet” for Musikpædagogiske Læreres Forening. Hotel Munkebjerg, 
Vejle.  

 
8.2.13 Holdt oplæg om ”Social kapital på arbejdspladsen – vejen til højere triv-

sel og kvalitet” for lærerkredsene 80, 83, 84 og 87 under Danmarks 
Lærerforening. Gammel Avernæs.  

 
8.3.13 Holdt oplæg om ”Arbejdspladsens sociale kapital – hvor står vi nu?” og 

”Trivselsundersøgelser, en vurdering af kvaliteten af de mest almindelige 
koncepter”  ved TR Seminar for GL. Odense. 

 
16.4.13 Holdt oplæg om ”Undersøgelsen af sygeplejerskernes psykiske arbejds-

miljø” for Dansk Sygeplejeråds Hovedbestyrelse. København.  
 
21.5.13 Holdt oplæg om ”Trivselsundersøgelser, en vurdering af kvaliteten af de 

mest almindelige koncepter” ved kursus om APV i FIU. LO-skolen, 
Helsingør. 

 
18.6.13 Holdt oplæg om ”Arbejdsvilkår i en krisetid” ved 

Arbejdslivskonferencen. LO-skolen, Helsingør.  
 
9.9.13 Holdt oplæg om ”Undersøgelsen af sygeplejerskernes psykiske arbejds-

miljø” ved møde for kredsbestyrelsen for DSR, Kreds Syddanmark. 
Fredericia.  

 
25.11.13 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker” for 

Arbejdsmiljøgruppen under Dansk Sygeplejeråd. København. 
 
28.11.13 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker” for faglige 

konsulenter i DSR. Koldingfjord, Kolding. 
 
6.12.13 Holdt oplæg om ”Trivselsundersøgelsen i DM. Resultater og perspekti-

ver” i Dansk Magisterforening, København. 
 
19.12.13 Holdt oplæg om ”Forandringer som tema i arbejdsmiljøindsatsen” for 

arbejdsmiljøkonsulenter under FTF ved temamøde om forandringer. FTF, 
København.  
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14.1.14 Holdt oplæg om ”Social kapital – vejen til den gode arbejdsplads” ved 
kursus for tillidsrepræsentanter i GL. Hotel Storebælt, Nyborg. 

 
20-21.1.14 Afholdt kursus for Danmarks Lærerforening med fire hovedmoduler om: 

”Social kapital – en vej til at styrke jeres arbejdsplads”, Gl Avernæs, Fyn. 
 
22.1.14 Holdt oplæg om ”Social kapital – vejen til den gode arbejdsplads” ved 

Hovedbestyrelses Seminar i GL. Hotel Prindsen, Roskilde.  
 
29.1.14 Holdt oplæg om ”Social kapital – vejen til den gode arbejdsplads” ved 

kursus for tillidsrepræsentanter i GL. Hotel Comwell, Kolding. 
 
6.2.14 Holdt oplæg om ”Social kapital – vejen til den gode arbejdsplads” ved 

kursus for TR og AMR i GL. Nordisk Lejrskole og Kursuscenter, Hille-
rød.  

 
6.3.14 Holdt workshop om ”Vejen til den gode arbejdsplads” ved TR Seminar 

for GL. Hotel Comwell, Kolding.  
 
25-26.3.14 Afholdt kursus for Danmarks Lærerforening med fire hovedmoduler om: 

”Social kapital – en vej til at styrke jeres arbejdsplads”, Haraldskær, 
Vejle.  

 
27.3.14 Holdt oplæg om ”Trivselsundersøgelsen i DLF. Resultater og perspekti-

ver” for Arbejdsmiljøudvalget i Danmarks Lærerforening. DLF, Køben-
havn. 

 
31.3.14 Holdt oplæg om ”Trivselsundersøgelsen i DLF. Resultater og perspekti-

ver” for chefgruppen i Danmarks Lærerforening. DLF, København. 
 
2-3.4.14 Afholdt kursus for Danmarks Lærerforening med fire hovedmoduler om: 

”Social kapital – en vej til at styrke jeres arbejdsplads”, Hotel Storebælt, 
Nyborg. 

 
28.4.14 Holdt oplæg om ”Trivselsundersøgelsen i DLF. Baggrund, resultater og 

perspektiver” ved personaledag for ansatte i Danmarks Lærerforening. 
Karens Minde, København.  

 
29.4.14 Holdt oplæg om ”Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet: 

Teori og praksis” og ”Social kapital. Vejen til både trivsel og produk-
tivitet: Nogle eksempler”  ved arbejdsmiljøkonference for FOA, Region 
Hovedstaden. LO-skolen, Helsingør. 

 
7.5.14 Holdt oplæg om ”Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet: 

Teori og praksis” og ”Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivi-
tet: Nogle eksempler” ved arbejdsmiljøseminar for FOA, Social og Sund-
hed, København. Zoo, Frederiksberg. 
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9.5.14 Holdt oplæg om ”Professionel kapital – vejen til den gode skole” ved 
møde om professionel kapital i GL. København.  

 
15.9.14 Holdt oplæg om ”Professionel kapital – vejen til den gode skole” ved 

møde for GL og rektorer. GL, København.  
 
15.9.14 Holdt oplæg om ”Sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø – hvad siger 

undersøgelsen?” ved Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefestival. Lokomotiv 
Værkstedet, København.  

 
24.10.14 Holdt oplæg om ”Første præsentation af resultater fra kortlægningen af 

professionel kapital i gymnasiale uddannelser” ved møde i GL’s 
sekretariat. GL, København. 

 
27.9.14 Holdt oplæg om ”Social kapital og psykisk arbejdsmiljø” for Gentofte 

Kommunelærerforening. Magleås Kursuscenter, Birkerød.  
 
25.10.14 Holdt oplæg om ”Social kapital – en vej til at styrke jeres arbejdsplads 

Modul 1. En tur i helikopteren”, ”Modul 2. Relationerne på arbejds-
pladsen”, ”Modul 3. Kerneopgaven”, ”Modul 4. Skolens sociale kapital” 
og ”Modul 5. Handlemuligheder” ved åbent medlemskursus i DLF’s 
Kreds 16. Kysthusene, Gilleleje. 

 
28.10.14 Holdt oplæg om ”Professionel og social kapital i de gymnasiale uddan-

nelser. Modul I. Hvad taler vi om?”, ”Modul II. Relationerne på arbejds-
pladsen”, ”Modul III. Skolernes kerneopgave” og ”Modul IV. Det videre 
arbejde” ved GL’s Arbejdsseminar om kortlægning af professionel kapi-
tal. Hotel Storebælt, Nyborg. 

 
3.11.14 Holdt oplæg om ”Social kapital og psykisk arbejdsmiljø” og ”Social kapi-

tal. Nogle praktiske eksempler” ved FTF’s temadag om social kapital. 
Aalborg Kongres og Kulturcenter.  

 
12.11.14 Holdt oplæg om ”Undersøgelsen af professionel kapital på 13 uddannel-

sessteder – hvad viste den?” ved møde med bestyrelsen i GL. København.  
 
25.11.14 Holdt oplæg om ”Undersøgelsen af professionel kapital på 13 uddannel-

sessteder – hvad viste den?” ved repræsentantskabsmøde i GL. Falkoner 
Centeret, Frederiksberg.  

 
27.11.14 Holdt oplæg om ”Undersøgelsen af professionel kapital på 13 uddannel-

sessteder – hvad viste den?” ved møde i GL om ledelse, arbejdsmiljø og 
samarbejde. Hotel Storebælt, Nyborg.  

 
1-2.12.14 Afholdt kursus for Danmarks Lærerforening med fire hovedmoduler om: 

”Social kapital – en vej til at styrke jeres arbejdsplads”, Gl Avernæs, Fyn. 
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8.1.15 Holdt oplæg om ”Det psykiske arbejdsmiljø Hvor står vi? Hvad gør vi?” 
ved fagseminar for arbejdsmiljøkonsulenter i LO. Smålandshavet Kursus 
og Konferencecenter, Karrebæksminde.   

 
29.1.15 Holdt oplæg om ”Social kapital og psykisk arbejdsmiljø. Indsatser om-

kring arbejdsmiljø, hvad virker?” ved kredskursus for Horsens Lærer-
forening. Gammel Avernæs, Fyn. 

 
17.2.15 Holdt oplæg om ”Lægeforeningens psykiske arbejdsmiljø” ved møde om 

trivselsmålingen i Den Almindelige Danske Lægeforening. København. 
 
28.2.15 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og social kapital” ved 

møde i Den Almindelige Danske Lægeforening. København. 
 
4.3.15 Holdt oplæg om ”Høj social kapital: Vejen til den gode arbejdsplads med 

høj kvalitet og god trivsel”, ”Hvorfor eksisterer vores arbejdsplads: Ker-
neydelsen og kerneopgaven”, ”Gør vi det, der virker? Eller spilder vi 
vores tid? Om kvalitet og evidens” og ”Hvordan arbejder man med social 
kapital og psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen?” for Socialpædagogerne i 
Midtsjælland. Hotel Frederik II, Slagelse. 

 
5.3.15 Holdt oplæg om ”Hvorfor professionel kapital?” ved workshops for til-

lidsrepræsentanter i GL ved TR Seminar. Comwell, Kolding. 
 
5.3.15 Holdt oplæg om ”Arbejdsmiljø og produktivitet – et spørgsmål om social 

kapital” ved møde i Aarhus afdeling af FOA. Aarhus. 
 
21.4.15 Holdt oplægget ”Introduction to Andy Hargreaves: Professional Capital” 

ved GL’s 125 års jubilæum. Øksnehallen, København. 
 
28.4.15 Holdt oplæg om ”Hvad er social kapital og hvordan opstår den?” og ”So-

cial kapital, trivsel og produktivitet” ved medlemsmøde om social kapital. 
HK i Hovedstaden, København. 

 
30.4.15 Holdt oplæg om ”Professionel og social kapital i de gymnasiale uddan-

nelser. Hvad taler vi om?”, ”Professionel kapital – en sektorspecifik af-
dækning. De første resultater” og ”Professionel kapital i de gymnasiale 
uddannelser. Håndbogen” ved orienteringsmøde for konsulenterne i for-
bindelse med projektet om professionel kapital. GL, København. 

 
12.5.15 Holdt oplæg om ”Professionel og social kapital i de gymnasiale uddan-

nelser. Modul I. Hvad taler vi om?”, ”Modul II. Relationerne på arbejds-
pladsen”, ”Modul III. Skolernes kerneopgave” og ”Modul IV. Det videre 
arbejde” ved arbejdsseminar arrangeret af GL for deltagende skoler i 
projektet om professionel kapital. Hotel Storebælt, Nyborg.  

 
27.5.15 Holdt i samarbejde med Dacapo Teatret oplæg om ”Social kapital, hvor-

for er det relevant?”, ”Ledelse og retfærdighed, hvordan hænger det sam-
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men?”, ”Kerneopgaven med kunden i centrum” og ”Samarbejde og 
respekt” ved heldagsmøde i HK Privat om social kapital. Comwell, Kor-
sør.  

 
9.9.15 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø på erhvervsskolerne – udfordrin-

ger og løsninger” ved TR kursus i Uddannelsesforbundet. Radisson Blu, 
Odense  

 
28.10.15 Holdt oplæg om ”Stress og søvnbesvær hos GL’s medlemmer” ved møde 

for GL’s arbejdspladsudvalg. GL, København.  
 
2 og 3.11.15 Holdt oplæg om ”Professionel og social kapital i de gymnasiale uddan-

nelser. Modul I. Hvad taler vi om?”, ”Modul II. Relationerne på arbejds-
pladsen”, ”Modul III. Skolernes kerneopgave” og ”Modul IV. Det videre 
arbejde” ved arbejdsseminar arrangeret af GL for deltagende skoler i 
projektet om professionel kapital. Hotel Storebælt, Nyborg. 

 
16.11.15 Holdt workshops om ”Hvordan kan der samarbejdes om at håndtere 

arbejdsrelateret stress?” og ”Hvordan kan der samarbejdes om at afdække 
det psykiske arbejdsmiljø?” ved arbejdsmiljøseminar i GL. Hotel Store-
bælt, Nyborg. 

 
18.12.15 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø og professionel kapital. Hvad er 

det, og hvad kan GL bruge det til?” og ”Psykisk arbejdsmiljø og profes-
sionel kapital i GL” ved møde i GL om kortlægningen af professionel 
kapital i GL’s sekretariat. GL, København. 

 
26.1.16 Holdt oplæg om ”Professionel kapital: Tid og opgaver” ved TR og 

AMR kursus for Odense Lærerforening. Phønix, Odense. 
 
10.3.16 Holdt workshop om ”Kortlægning af professionel kapital på de gymna-

siale uddannelser. Hvad viser resultaterne?” og ”Hvordan arbejder vi med 
at forbedre skolernes professionelle kapital?” ved konference for tillids-
repræsentanter i GL. Comwell, Kolding.  

 
11-13.4.16 Afholdt kursus arrangeret af Danmarks Lærerforening om social kapital i 

skolen. Oplæg om: ”Social kapital – en vej til at styrke jeres arbejdsplads. 
Modul 1: Baggrund og sammenhæng. Hvorfor social kapital?”, ”Modul 
2: Arbejdspladsens sociale kapital. Hvad taler vi om?”, ”Modul 3: Social 
kapital og folkeskolen” og ”Modul 4: Jeres resultater”. Skarrildhus, 
Kibæk.  

 
18.4.16 Holdt oplæg om ”Professionel og social kapital i de gymnasiale uddan-

nelser. Modul I. Hvad taler vi om?”, ”Modul II. Relationerne på arbejds-
pladsen”, ”Modul III. Skolernes kerneopgave” og ”Modul IV. Det videre 
arbejde” ved arbejdsseminar arrangeret af GL for deltagende skoler i 
projektet om professionel kapital. Hotel Storebælt, Nyborg. 
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22.6.16 Holdt oplæg om ”Professionel kapital: Vejen til den fremragende skole” 
ved møde i Danmarks Lærerforening. København. 

 
7-8.11.16 Holdt oplæg om ”Professionel og social kapital i de gymnasiale uddan-

nelser. Modul I. Hvad taler vi om?”, ”Modul II. Relationerne på arbejds-
pladsen”, ”Modul III. Skolernes kerneopgave” og ”Modul IV. Det videre 
arbejde” ved arbejdsseminarer arrangeret af GL for deltagende skoler i 
projektet om professionel kapital. Hotel Storebælt, Nyborg. 

 
14.11.16 Holdt oplæg om ”Professionel og social kapital på skolerne. I. Hvad er 

det, og hvorfor er det relevant? II. Hvad får vi ud af at arbejde med det? 
III. Skolens kerneopgave. IV. Det videre arbejde med social/professionel 
kapital. V. Nogle praktiske eksempler” ved Uddannelsesforbundets 
Arbejdsmiljøseminar. Comwell Hotel, Korsør 

 
5-7.12.16 Afholdt kursus arrangeret af Danmarks Lærerforening om social kapital i 

skolen. Oplæg om: ”Social kapital – en vej til at styrke jeres arbejdsplads. 
Modul 1: Baggrund og sammenhæng. Hvorfor social kapital?”, ”Modul 
2: Arbejdspladsens sociale kapital. Hvad taler vi om?”, ”Modul 3: Social 
kapital og folkeskolen” og ”Modul 4: Jeres resultater”. Sinatur Hotel 
Storebælt, Nyborg. 

 
3.4.17 Holdt oplæg om ”Professionel og social kapital i de gymnasiale uddan-

nelser. Modul I. Hvad taler vi om?”, ”Modul II. Relationerne på arbejds-
pladsen”, ”Modul III. Skolernes kerneopgave” og ”Modul IV. Det videre 
arbejde” ved arbejdsseminar arrangeret af GL for deltagende skoler i 
projektet om professionel kapital. Hotel Storebælt, Nyborg. 

 
30.5-1.6.17 Afholdt kursus arrangeret af Danmarks Lærerforening om social kapital i 

skolen. Oplæg om: ”Social kapital – en vej til at styrke jeres arbejdsplads. 
Modul 1: Baggrund og sammenhæng. Hvorfor social kapital?”, ”Modul 
2: Arbejdspladsens sociale kapital. Hvad taler vi om?”, ”Modul 3: Social 
kapital og folkeskolen” og ”Modul 4: Jeres resultater”. Skarrildhus, 
Kibæk. 

 
 
Undervisning i andre ikke-videnskabelige fora 
 
11.04.85  Underviste de ansatte på Slagteribranchens BST i emnet: "Arbejdsmiljø, 

arbejdets organisering og helbredsproblemer i slagteribranchen". 
 
07.03.86  Underviste på kursus i psykisk arbejdsmiljø for tilsynsførende i Arbejds-

tilsynet. Emner: "Sammenhængen mellem stressorer i arbejdsmiljøet og 
hjerte/karsygdomme" og "Problemer af psykisk karakter i udvalgte bran-
cher". 

 
11.03.86  Deltog i offentlig høring om miljøgener i forbindelse med Danlink 

projektet som ekspert vedrørende støjbetingede helbredsproblemer. 
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08.10.86  Underviste om psykisk arbejdsmiljø på Arbejdstilsynets kursus for egne 

ansatte. Hotel Marina, Vedbæk. 
 
19.03.87  Holdt foredrag om arbejdsmiljø og hjertekarsygdomme på temadag for 

ansatte i BST i Københavnsområdet. 
 
27.05.87  Holdt foredrag om arbejdsmiljø og hjertekarsygdomme på 

sammenslutningen af Sikkerhedslederes jubilæumskonference. Kolding. 
 
10.09.87  Holdt foredrag om bly og hjertekarsygdomme. Scanbat konference. 

København. 
 
27.10.87  Holdt foredrag om hjertekarsygdomme og arbejdsmiljø. AAA. Køben-

havn. 
 
09.11.87  Underviste om hjertekarsygdomme forårsaget af monotont arbejde. 

Arbejdstilsynets kursus om monotont arbejde. Helsinge. 
 
07.12.87  Holdt foredrag om arbejdsmiljø og hjertekarsygdomme for sikkerheds- 

og miljøarbejdere ved Odense kommune. 
 
02.02.88  Holdt foredrag om arbejde, stress og sygdom. Tværfagligt møde om 

arbejdsmedicin. Odense. 
 
27.04.88  Holdt foredrag om hjertekarsygdomme og arbejdsmiljø. Tuborgs sikker-

hedstjeneste. København. 
 
01.06.88  Underviste på nordisk seminar for arbejdsmarkedsjournalister. Emne: 

"Dansk arbejdsmiljølovgivning og -organisation". Århus. 
 
13.09.88  Underviste på temadag om hjertesygdomme og arbejdsmiljø. Arbejds-

miljøfondet. København. 
 
16.11.89  Holdt foredrag om arbejdsbetingede hjertekarsygdomme og forebyggel-

sesmodeller. Arbejdsmedicinsk kontaktdag. Skive. 
 
06.06.90  Holdt foredrag om hjertekarsygdomme og arbejdsmiljø. Informations-

møde. Arbejdsmiljøfondet. København. 
 
26.06.90  Holdt foredrag om hjertekarsygdomme og arbejdsmiljø. Informations-

møde. Arbejdsmiljøfondet. Århus. 
 
07.05.91  Underviste på temadag om hjertesygdomme og arbejdsmiljø. Datacentra-

len I/S. København. 
 
04.06.91  Underviste på temadag for Forsvarsstaben om arbejde, stress og 

hjertesygdomme. Arbejdsmiljøfondet. København.  



 
 

24  

 
13.06.91  Underviste på temadag om hjertesygdomme og arbejdsmiljø. Arbejds-

miljøfondet. Herning. 
 
08.10.92  Holdt foredrag om emnet: "Stress på arbejdspladsen - hvordan tackles 

det?". Kursus for medarbejdere på Lego. Ringkøbing. 
 
25.11.92  Holdt foredrag: "Årsager til sygefravær. Resultater fra dansk og 

international forskning". Sygefraværskonference. Københavns Kommu-
nes Bedriftsundhedstjeneste. København. 

 
24.02.93  Holdt foredrag om "Stress, arbejdsmiljø og dit hjerte". Hjerteforeningens 

lokalkomite. Næstved. 
 
01.03.94 Holdt foredrag: "Socialt netværk og hjertekarsygdomme - venner er den 

bedste medicin". Hjerteforeningen i Fredericia. 
 
06.05.94 Holdt foredrag om emnet: "Socialt netværk og hjertesygdomme". Den 

Danske Bank, København. 
 
9.12.94 Holdt foredrag om emnet: "Fravær fra arbejdet. Årsager og 

interventionsmetoder". Novo Nordisk, Bagsværd. 
 
17.1.95 Holdt foredrag: "Spring ud af ventelisten - beslut dit liv". Foreningen 

Krop og Kultur, Viborg. 
 
24.2.95 Holdt foredrag: "Undersøgelser af arbejdsmiljøet i slagteribranchen" ved 

formidlingsmøde om udbeningsarbejde i slagterierne. AMI, København. 
 
10.3.95 Holdt foredrag: "Undersøgelser af arbejdsmiljøet i slagteribranchen" ved 

formidlingsmøde om udbeningsarbejde i slagterierne. Århus. 
 
17.11.95 Mødeleder og foredragsholder ved formidlingsmøde om "Brugen af 

selvvurderet helbred i arbejdsmiljøundersøgelser". AMI, København. 
 
24.11.95 Mødeleder og foredragsholder ved formidlingsmøde om "Brugen af 

selvvurderet helbred i arbejdsmiljøundersøgelser". Århus. 
 
8.1.96 Holdt foredrag: "Hvilke arbejdsforhold giver øget dødelighed og 

sygelighed, og hvordan bør arbejdsmarkedets parter reagere herpå?" ved 
Socialministeriets og Specialarbejderforbundets selvstyrende kursus om 
"Virksomhedernes sociale engagement". Sæby. 

 
28.2.96 Holdt foredrag: "Psykisk arbejdsmiljø og fravær - hvad kan vi gøre?". 

Novo Nordisk, Bagsværd. 
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24.9.96 Underviste i emnet: "Psykosociale arbejdsmiljøfaktorer - dokumentation, 
metodeproblemer m.v." på Arbejdstilsynets kursus i psykosociale 
arbejdsmiljøfaktorer. København. 

 
1.10.96 Holdt oplæg om emnet: "Forskningsresultater inden for det arbejds-

psykologiske område i relation til plan 2005" på AC-møde for ansatte i 
Arbejdstilsynet. Middelfart. 

 
19.11.96 Holdt foredrag: "PIFT - Et interventionsprojekt i psykosocialt arbejds-

miljø" på det årlige seminar for BST-personale. Nyborg Strand. 
 
28.1.97 Underviste i emnet: "Psykosociale arbejdsmiljøfaktorer - dokumentation, 

metodeproblemer m.v." på Arbejdstilsynets kursus i psykosociale 
arbejdsmiljøfaktorer. København. 

 
30.1.97 Holdt foredrag om "Psykisk arbejdsmiljø, livsstil og helbred. Hvordan 

koordinerer vi den forebyggende indsats?" på Lego, Billund. 
 
14.2.97 Holdt foredrag om "Hvad forstår vi ved sygefravær? Afgrænsning, 

årsager og mulige tiltag" på Århus Kommunes konference om syge-
fravær. Århus. 

 
14.3.97 Mødeleder og foredragsholder ved formidlingsmøde om "Psykisk 

arbejdsmiljø og helbred belyst ved Østerbroundersøgelsen". AMI, 
København. 

 
19.3.97 Holdt foredrag om "Sygefravær - hvad er det, og hvad kan vi gøre ved 

det?" ved BST's årsmøde. Århus. 
 
4.4.97 Holdt foredrag om "Psykisk arbejdsmiljø og arbejdets organisering på 

hospitalerne" ved Hvidovre Hospitals Samarbejdskonference. Liseleje. 
 
23.4.97 Holdt foredrag om "Helbred og psykisk arbejdsmiljø" ved temadag for 

sygeplejersker ved BST. AMI, København. 
 
22.5.97 Holdt foredrag om "Arbejdet med mennesker og det psykiske arbejds-

miljø på hospital - set med perspektiv på sygeplejen" ved temadag om 
faglig udvikling i sygeplejen på Hvidovre Hospital. Astra, Albertslund. 

 
8.10.97 Holdt oplæg om "Ekstra-auditive virkninger af støj - specielt blodtryk og 

andre hjertekarsygdomme" for BST-ansatte på Sjælland. Arbejdstilsynet, 
København. 

 
6.11.97 Holdt foredrag om "Psykisk arbejdsmiljø, stress og helbred - hvad ved vi 

i dag?" og "Psykisk arbejdsmiljø på sygehusene - hvorfor har 
sygeplejerskerne stress?" ved AMF konference om det psykosociale 
arbejdsmiljø på sygehusene. Ålborg Sygehus. 

 



 
 

26  

13.11.97 Samme konference. Kolding Sygehus. 
 
20.11.97 Samme konference. Herlev Sygehus. 
 
8.1.98 Samme konference. Esbjerg Sygehus. 
 
1.4.98 Holdt foredrag om "Psykisk arbejdsmiljø, helbred og fravær - hvordan 

hænger det sammen?" ved European Business Centre's konference 
"Reducer sygefraværet. Sæt fokus på det psykiske arbejdsmiljø", SAS 
Royal Hotel, København. 

 
20.4.98 Holdt foredrag om "Hvorfor er sygehuspersonalet stresset?" og "Hvordan 

kan man organisere arbejdet, så man både øger kvaliteten i patientforløbet 
og samtidigt forbedrer arbejdsmiljøet?". Herning Centralsygehus. 

 
21.4.98 Holdt foredrag om "Psykisk arbejdsmiljø, stress og helbred i sundheds-

sektoren". Temadag om psykisk arbejdsmiljø, sygefravær m.v. Amts-
sygehuset i Glostrup. 

 
5.5.98 Holdt foredrag om "Psykisk arbejdsmiljø og stress. Hvad ved vi i dag" og 

"Det psykiske arbejdsmiljø på sygehusene". Temamøde om psykisk 
arbejdsmiljø. Vejle Sygehus. 

 
7.5.98 Holdt foredrag på Rådgivende Sociologers åbne personaleseminar om 

psykisk arbejdsmiljø i sundhedssektoren: "Psykisk arbejdsmiljø. 
Begreber, metoder og resultater" samt "Psykisk arbejdsmiljø i sundheds-
sektoren". Gentofte Hotel. 

 
9.9.98 Holdt foredrag om emnet ”Giver organisatorisk kommunikation 

personalet stress?” ved møde for uddannelseskonsulenter i H:S. 
Frederiksberg Hospital. 

 
21.9.98 Holdt oplæg om emnet ”Udbrændthed – årsager og forebyggelse” ved 

Personalepolitisk Messe, Odense Congress Center, Odense. 
 
19.10.98 Holdt foredrag ved Arbejdstilsynets jubilæumskonference: ”Udvikling af 

kortlægningsværktøj til psykisk arbejdsmiljø”. København. 
 
19.11.98 Holdt foredrag ved ledelseskonference for Bispebjerg Hospital om emnet: 

”Psykisk arbejdsmiljø, stress og arbejdets organisering på hospitaler”. 
Rungstedgård, Rungsted. 

 
20.11.98 Mødeleder og foredragsholder ved formidlingsmøde om ”Udbrændthed – 

resultater fra en forundersøgelse”. AMI, København. 
 
27.11.98 Holdt foredrag om ”Psykosociale faktorer. Risikofaktorer og effekter”. 

AMI-Formidlingsmøde om risikovurdering. Århus Universitet, Århus. 
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30.11.98 Holdt foredrag om emnet: ”Hvad ved vi om stress?” ved temadag om 
stress på arbejdspladsen for medarbejdere ved Københavns Kommune. 
Københavns Rådhus. 

 
4.12.98 Holdt foredrag om ”Psykosociale faktorer. Risikofaktorer og effekter”.  

AMI-Formidlingsmøde om risikovurdering. AMI, København. 
 
15.12.98 Holdt foredrag om ”Lægers psykiske arbejdsmiljø og arbejdets 

organisering” for medlemmer af Fællesudvalget vedr. Sundhedsområdet i 
Vejle Amt. Vejle. 

 
5.1.99 Holdt foredrag om ”Stress, arbejde og helbred. Hvad ved vi i dag” og 

”Psykisk arbejdsmiljø på hospitalerne. Hvordan kan forholdene 
forbedres”. Kirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus. 

 
3.3.99 Afholdt to workshop’s ved konference arrangeret af Forskningsstyrelsen 

vedrørende forskningsprogrammet ”Menneskelige ressourcer i 
arbejdslivet” i samarbejde med Hans Jørgen Limborg, CASA. 

 
8.4.99 Afholdt temadag for ansatte ved Odense Kommunes socialforvaltning om 

emnet: ”Psykisk arbejdsmiljø og helbred. Hvad er problemerne, og 
hvordan kan vi forebygge?”. 

 
20.4.99 Afholdt temamøde om psykosocialt arbejdsmiljø: ”Hvorfor får vi 

stress?”. Møde for samarbejdsudvalgsmedlemmer, Bispebjerg Hospital. 
 
3.6.99 Holdt foredrag om ”Stress og udbrændthed” ved det halvårlige møde for 

sikkerhedsorganisationen på psykiatriske sygehuse. Hillerød Sygehus. 
 
11.10.99 Holdt temadag for BST og Arbejdsmedicinske klinikker om ”Arbejds-

miljøinstituttets psykosociale spørgeskema: Tre-dækker konceptet”. 
Arbejdsledernes kursuscenter, Odense. 

 
8.11.99 Holdt kursus for ansatte ved Odense Universitetshospital: ”Psykisk 

arbejdsmiljø, stress og sygdom blandt ansatte ved hospitaler. Hvordan 
kan plejepersonalets arbejdsmiljø og tilfredshed forbedres?”. Odense 
Universitetshospital. 

 
9.11.99 Holdt oplæg for ansatte i Arbejdstilsynet ved dialogmøde om 

udbrændthed: ”Ved vi, hvad udbrændthed er?”. AMI, København. 
 
3.12.99 Mødeleder og foredragsholder ved AMI formidlingsmøde om  

”Tredækkerprojektet: Spørgeskema til kortlægning af det psykiske 
arbejdsmiljø”. Århus. 

 
8.12.99 Holdt oplæg på temadag om fravær og arbejdsmiljø i SARA-programmet: 

”Hvad ved vi om fravær?”. AMI, København. 
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10.12.99 Mødeleder og foredragsholder ved formidlingsmøde om ”Tredækker-
projektet: Spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø”. 
AMI, København. 

 
31.1.00 Indleder ved temamøde om arbejdsskadesystemet arrangeret af Arbejds-

medicinsk Klinik, Århus: ”Er arbejdsskadesystemet retfærdigt i 
samfundsmæssigt perspektiv?” Skejby Sygehus, Århus. 

 
11-12.04.00 Kursus arrangør og underviser ved seminar om AMI’s psykosociale 

spørgeskema til kortlægning af psykisk arbejdsmiljø. Afholdt i 
samarbejde med CO-industri og Dansk Industri. Gl. Vraa Slot, Vrå. 

 
13.9.00 Holdt foredrag om "Psykisk arbejdsmiljø og fravær" for det Midtjyske 

Netværk om det rummelige arbejdsmarked. Neckelmann, Silkeborg. 
 
6.10.00 Holdt foredrag om "Det psykosociale område. Præsentation og begrebs-

afklaring" ved arrangementet "Nyt om arbejdsmiljøforskning", AMI, 
København. 

 
26.10.00 Holdt oplæg om "AMI's projekt til vurdering af det psykiske arbejds-

miljø: 3-dækker projektet". Dialogmøde med Arbejdstilsynets og AMI's 
chefer. Arbejdstilsynet, København. 

 
27.10.00 Holdt oplæg om "PUMA - projekt udbrændthed, motivation og arbejds-

glæde. Resultater fra første spørgeskemarunde i Vestsjællands amt". 
Amtsgården, Sorø. 

 
22.11.00 Holdt workshops om ”Psykisk arbejdsmiljø” ved konference om ”Men-

neskelige ressourcer i arbejdslivet” arrangeret af Forskningsstyrelsen. 
Scanticon, Helsingør. 

 
24.11.00 Holdt forelæsning ”Den psykosociale arbejdsmiljøforskning. Hvordan 

kan vi etablere en forskning med både høj kvalitet og stor gennem-
slagskraft?”. Tiltrædelsesforelæsning, AMI, København. 

 
11.1.01 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø, udbrændthed og arbejdsglæde” 

ved to-dages konference om PUMA-undersøgelsen. Odense Socialfor-
valtning. Gl. Brydegaard, Fyn. 

 
8-9.5.01 Holdt workshop om ”Udbrændthed, motivation og arbejdsglæde – 

resultater fra et metodeprojekt” samt deltog i paneldebat om ”Den 
attraktive tid”. Den Personalepolitiske Messe arrangeret af Kommunernes 
Landsforening og KTO. Odense Congress Center, Odense. 

 
22.6.01 Holdt foredrag om “Psykisk arbejdsmiljø. Hvordan forebygger vi, og 

hvad ved vi om effekten”. Holdt workshop om ”Metoder og værktøjer på 
det psykiske arbejdsmiljøområde. AMI’s spørgeskemaer og psykisk 
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arbejdsmiljø og udbrændthed”. Arbejdsmiljørådets Servicecenters årlige 
seminar for undervisere. Nyborg Strand, Nyborg. 

 
13.9.01 Arrangerede dialogmøde med Arbejdstilsynet med emnet: ”Nye 

organisationsformers betydning for det psykiske arbejdsmiljø”. Holdt 
oplæg om ”Udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø – går det frem eller 
tilbage? Eller begge dele?” og ”AMI’s spørgeskema om udbrændthed: 
CBI”. Arbejdsmiljøinstituttet, København. 

 
28.9.01 Holdt foredrag om ”Konkrete erfaringer med det psykiske arbejdsmiljø: 

Hvad siger forskningen?”. Arbejdsministeriets temadag om trivsel for 
personalemedarbejdere. Ingeniørhuset, København. 

 
6.11.01 Underviste om ”Psykosocialt arbejdsmiljø. Grænseflader og kombinerede 

effekter. Kursus om arbejdsmiljø, arbejdslivsudvikling og 
arbejdsmiljøregulering for arbejdsmiljøprofessionelle. RUC, Roskilde. 

 
8.11.01 Holdt oplæg om ”Det udviklende arbejde i realiteternes verden” ved 

konference om ”Udvikling af arbejdet – resultater og perspektiver fra 
SARA-projektet”. Gammel Dok, København. 

 
16.11.01 Holdt oplægget ”Er arbejdsmiljøet sygt?” ved temadag om Arbejdsglæde 

og Trivsel for ansatte ved Frederiksberg Hospital. Herlev Sygehus, 
København. 

 
20.11.01 Afholdt ”Temadag om psykisk arbejdsmiljø” for sikkerhedsorga-

nisationerne ved Patientcenter Blå, Odense Universitetshospital, Odense. 
 
24.1.02 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø på sygehuse: Udbrændthed eller 

arbejdsglæde?” ved 75 års jubilæet for Amtssygehuset i Gentofte.   
 
2.2.02 Holdt oplæg om ”Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø” ved SFOF’s 

konference om ”Fremtidens arbejdsmiljø”. Christiansborg, København. 
 
18-20.02.02 Kursusleder for AMI’s kursus om psykisk arbejdsmiljø. Holdt endvidere 

oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø og valg af metoder i arbejdet med 
psykisk arbejdsmiljø” samt ”Krav i arbejdet. Forskellige typer af krav 
med hovedvægt på kvantitative krav. Tempo, tidspres, arbejdstid, 
overarbejde, deadlines, osv”. Arbejdsmiljøinstituttet, København. 

 
7.3.02 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø. Årsager og konsekvenser”. 

Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse. 
 
4.4.02 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø i sundhedsvæsenet i dag. Kvalitet 

i kerneydelsen. Patientkompetence”. Temadag om arbejdsmiljø. 
Rigshospitalets Neurocenter. 
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9.4.02 Holdt oplæg om ”Forskning i fremtidens arbejdsmiljø” ved AMI’s 
bestyrelsesseminar. Hotel Frederik II, Slagelse.  

 
24.4.02 Arrangerede temadag om PUMA undersøgelsen for PUMA’s 

arbejdspladser. Arbejdsmiljøinstituttet, København. 
 
14-16.05.02 Kursusleder for AMI’s kursus om psykisk arbejdsmiljø. Holdt endvidere 

oplæg om ”AMI’s kortlægningsværktøj – tre-dækker konceptet. 
Baggrund, metodevalg og anvendelsesmuligheder” samt ”Interven-
tionsforskning på det psykosociale område”. Arbejdsmiljøinstituttet, 
København. 

 
30.5.02 Arrangerede temadag for psykologer i Arbejdstilsynet om ”Krav i 

arbejdet”. Holdt oplæg om ”Kvantitative krav i arbejdet. Teorier, metoder 
og perspektiver”. 

 
5.9.02 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø på sygehusene” ved introduk-

tionskursus for nye ansatte. HS’s BST, København. 
 
25.9.02 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø – hvordan tager man hul på dette 

område?” ved Temadag om arbejdsmiljøledelse, Dansk Standard, 
København. 

 
26.9.02 Holdt oplæg om ”Hvad fortæller den aktuelle forskning om tilstanden på 

det psykosociale område?” ved Arbejdsmiljørådets temadag om psykisk 
arbejdsmiljø. Radisson, København. 

 
21.10.02 Holdt foredrag om ”Hvordan analyseres og beskrives det psykiske 

arbejdsmiljø” ved konference om psykisk arbejdsmiljø og sundhed 
arrangeret af Psykiatrifonden i Samarbejde med Arbejdsmiljøinstituttet. 
Den Sorte Diamant, København. 

 
3.12.02 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø. Hvad er det, og hvordan måles 

det?” ved Colas Danmarks temadag om arbejdsmiljøledelse. Colas, 
Virum. 

 
4.12.02 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø og transport. Hvordan måles det 

psykiske arbejdsmiljø, og hvad kan der gøres?” ved BAR Transports 
temadag om psykisk arbejdsmiljø, SID, København. 

 
29.1.03 Holdt foredrag om ”Danskernes psykiske arbejdsmiljø – hvor trykker 

skoen?” ved seminar om stress og depression arrangeret af Ribe Amt og 
Psykiatrifonden. Rundetårn, Esbjerg.  

 
4.2.03 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø/trivsel. Hvor går grænsen?” 

for Servicebranchen, Dansk Handel og Service, København. 
 



 
 

31  

7.2.03 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø/trivsel. Hvor går grænsen?” 
for Detailhandelen, Dansk Handel og Service, København. 

 
17.3.03 Holdt oplæg for arbejdsmiljøprofessionelle ved temadag om fravær: 

”Psykisk arbejdsmiljø og fravær. Hvad viser forskningen og kan vi 
gøre?” arrangeret af BST-Syd. SI-Centeret, Nørre Hostrup. 

 
19.5.03 Holdt foredrag om ”Tidspres-arbejdspres-stress” ved temamøde om 

psykisk arbejdsmiljø for ansatte i sikkerhedsorganisationen. Bodum 
auditoriet. Handelshøjskolen, København. 

 
19.8.03 Holdt foredrag for ansatte ved Arbetsmiljöinspektionen i Linköping om 

”PUMA undersøgelsen og andre undersøgelser af psykisk arbejds-
miljø”. AMI, København. 

 
26.8.03 Holdt foredrag om ”Københavns kommunes personalepolitiske 

regnskab. Hvad siger regnskabet om udviklingen i det psykiske 
arbejdsmiljø? Hvilke udfordringer står kommunen over for?”. Ved 
statusmøde om Københavns kommunes personalepolitiske regnskab, 
2003. Rådhuset, København. 

 
17.9.03 Afholdt en-dages kursus for Fynske Kommunale Tandplejer: ”Psykisk 

arbejdsmiljø”. Uddannelsescenteret, Odense. 
 
30.0.03 Holdt foredrag om ”Sygdomsbegrebet – hvornår er vi syge?” ved 

temadag for ansatte i Fyns kommuner. Den sociale Højskole, Odense. 
 
8.10.03 Holdt oplæg ved temadag om udbrændthed og arbejdsmiljø: ”PUMA – 

Projekt Udbrændthed, Motivation og Arbejdsglæde. Resultatet set i 
relation til sygeplejersker”. Odense Universitetshospital, Odense. 

 
13.11.03 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø” ved temadag om elektronisk 

APV-værktøj for sikkerhedsudvalg i Vestsjællands Amt. Sygehuset, 
Holbæk. 

 
22.1.04 Holdt foredrag for erfa-gruppen i forbindelse med ”Call Center 

Projektet”: ”Udvikling af arbejdet, psykisk arbejdsmiljø og stress”. 
Nykredit, København. 

 
4.3.04 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø, stress og det udviklende 

arbejde” for ledere og tillidsrepræsentanter fra TDC, Nykredit og 
Danske Bank. 

 
15.3.04 Holdt foredrag om ”Tre-dækker konceptet” for Arbejdsmiljøinstituttets 

bestyrelse. AMI, København. 
 
1.6.04 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø i psykiatrien” for psykiatrisk 

afdeling ved Rigshospitalet. Temadag i Østerbrohuset, København. 
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2.6.04 Holdt oplæg om AMI’s spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø: 

”Kortlæg det psykiske arbejdsmiljø” ved Personalepolitisk Messe 2004. 
Personalepolitisk Forum, Bella Centeret, København. 

 
9.6.04 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø. Hvad er det egentlig for 

noget, og hvordan arbejder vi med det?” ved Netværksmøde i Dansk 
Industri, København. 

 
21.9.04 Holdt foredrag for Koncernsamarbejdsudvalget i Nykredit om emnet: 

”Har Nykredit et godt arbejdsmiljø. Hvordan kan vi arbejde med det 
internt og eksternt, herunder det psykiske arbejdsmiljø som en 
konkurrenceparameter”. Skovshoved Hotel, København. 

 
13.10.04 Holdt oplæg ved ”Seminar om arbejdspladsvurdering” om: ”Overblik 

over det psykiske arbejdsmiljø” . InterResearch og KMD, Ballerup. 
 
20.10.04 Holdt oplæg ved ”Seminar om arbejdspladsvurdering” om ”Overblik 

over det psykiske arbejdsmiljø”. InterResearch og KMD, Århus. 
 
9.11.04 Holdt foredrag om ”Det psykiske arbejdsmiljø i dag og i morgen” ved 

Danske Banks arbejdsmiljøseminar ”Arbejdsmiljø i dag og i morgen”. 
Nyborg Strand. 

 
17.11.04 Holdt foredrag om ”Vi taler om stress, men hvad er det?” og ”Stress – 

kulturdræber eller kulturskaber?” ved temadagen ”Psykisk arbejds-
miljø. Stress i forbindelse med arbejdspres og forandringskrav”. Ros-
kilde Amtssygehus, Roskilde. 

 
18.11.04 Holdt oplæg ved Arbejdsmiljørådets Planseminar 2004 om emnet: ”De 

fire prioriterede områder – nye udfordringer: Det psykiske område”. 
Hotel Marienlyst, Helsingør. 

 
27.1.05 Holdt foredrag om “Perspektiver i det daglige arbejde med det psykiske 

arbejdsmiljø” ved konference om ”Kompetenceudvikling i det psykiske 
arbejdsmiljø – vejen til viden”. Dansk Industri & CO-Industri. Hotel 
Munkebjerg, Vejle. 

 
24.5.05 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø. Muligheder og udfordringer” 

for Gentofte Kommunes Tandpleje. Kildeskovshallen, Gentofte. 
 
1.6.05 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø i en periode med store organisa-

toriske ændringer” for lederne i Brønderslev Kommune. Idrætshøj-
skolen, Brønderslev. 

 
8.6.05 Holdt oplæg om ”Arbejdsmiljø – fravær – trivsel” ved konferencen 

”Fat i fraværet” arrangeret af Dialoggruppen, Sønderjylland. Ballebro 
Færgekro, Sønderjylland. 
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11.10.05 Holdt foredrag om ”Er der en sammenhæng mellem kvalitet og 

arbejdsmiljø?” Udviklingsuge om nye veje i kvalitet. Amtssygehuset i 
Glostrup. 

 
25.10.05 Holdt foredrag for Odense Kommunes Kultur- og Socialudvalg: 

”Psykisk arbejdsmiljø ved job og bistandsafdelingen i Odense kommu-
ne”. Odense. 

 
2.11.05 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø” ved pædagogisk dag for 

ansatte ved Kalundborg Gymnasium. Kalundborg. 
 
5.11.05 Holdt foredrag om ”Stress og helbred” for arbejdsmiljøundervisere ved 

det årlige underviserseminar. Hotel Nyborg Strand, Nyborg. 
 
9.11.05 Afholdt heldags temamøde for ansatte i Arbejdstilsynet. Oplæg om 

”Arbejde, stress og helbred” og ”Arbejde, udbrændthed og helbred”. 
Arbejdsmiljøinstituttet, København. 

 
23.11.05 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø og fravær i vidensvirksom-

hederne, herunder medierne” på medlemsseminar om arbejdsmiljø-
reformen og psykisk arbejdsmiljø. Hotel Hilton, Kastrup. 

 
5.12.05 Underviste i emnerne ”Psykisk arbejdsmiljø og stress” og ”Kort-

lægning af det psykiske arbejdsmiljø med AMI’s skema” i Nykredit, 
København. 

 
12.1.06 Holdt oplæg om emnet ”Psykisk arbejdsmiljø og kvalitet i ydelserne” 

ved seminar for hovedsamarbejdsudvalget i Hovedstadens Sygehus-
fællesskab. Lisegården, Liseleje. 

 
21.1.06 Holdt oplæg om ”Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø i 

Nykredit”. Nykredit, København. 
 
9.2.06 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø og stress” på VUC, Vestsjæl-

lands Amt, Holbæk. 
 
17.3.06 Holdt oplæg om ”Sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø og 

stress”. Ansatte i Albertslund Kommune. Hotel Søfryd, Jyllinge. 
 
5.4.06 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø. Hvor trykker skoen, og hvor 

bevæger vi os hen?”. For konsulenter i psykisk arbejdsmiljø. Trinity 
Konferencecenter, Fredericia. 

 
21.4.06 Holdt oplæg om ”AMI’s nye tre-dækker spørgeskemaer” i JobLiv 

Danmark. Diakonissestiftelsen, Frederiksberg. 
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5.5.06 Holdt oplæg om ”Stress og udbrændthed – hvordan hænger tingene 
sammen?” Praktiserende læger på Fyn. Falsled. 

 
10.5.06 Holdt foredrag om emnet: ”Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø: 

Hvordan står det til?”. Nordisk stresshøring arrangeret af Psykiatri-
fonden. Christiansborg, København. 

 
9.6.06 Underviste i emnet ”Psykisk arbejdsmiljø” ved lederuddannelsen ved 

Roskilde Amts Sundhedsforvaltning. Roskilde Amts Sygehus, Ros-
kilde. 

 
24.8.06 Holdt foredrag om ”Arbejde, stress og sundhed: Hvor bevæger vi os 

hen?” ved konference om Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø 
arrangeret af Søfartens Arbejdsmiljøråd. Hotel Nyborg Strand. 

 
29.8.06 Holdt foredrag ved Netværksmøde for formidlere af arbejdsmiljø: ”Nye 

tendenser i arbejdsmiljøet”. Videncenter for Arbejdsmiljø, AMI, Køb-
enhavn. 

 
31.8.06 Holdt oplæg ved workshop om psykisk arbejdsmiljø i institutioner: 

”Hvad kendetegner det psykiske arbejdsmiljø, når man arbejder med 
mennesker?” Den Personalepolitiske Messe, Bella Center, København. 

 
5.9.06 Holdt foredrag ved Beskæftigelsesministeriets chefkonference: 

”Psykisk arbejdsmiljø – den væsentligste ledelsesopgave?”. Holdt 
workshop om ”Udbrændthed, motivation og arbejdsglæde”. Hotel 
Koldingfjord, Kolding. 

 
15.9.06 Holdt oplæg ved psykologdag i Center for Stress: ”Nye tendenser i 

stressforskningen”. Zoo, København. 
 
18.9.06 Holdt foredrag om ”Arbejdsmiljø – nøglen til velfærd i et globaliseret 

samfund”. Arbejdsmiljøkonferencen, 2006. Hotel Nyborg Strand, 
Nyborg. 

 
18.9.06 Holdt workshop om ”AMI’s nye undersøgelse af danskernes psykiske 

arbejdsmiljø”. Arbejdsmiljøkonferencen, 2006. Hotel Nyborg Strand, 
Nyborg. 

 
27.9.06 Holdt foredrag om ”Stress, psykisk arbejdsmiljø og balancen mellem 

arbejde og familie”. Familie og Arbejdslivskommissionens konference. 
Eigtveds Pakhus, København. 

 
4.10.06 Holdt oplæg om ”Stress, psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse” ved 

seminar om psykisk arbejdsmiljø arrangeret af Dialoggruppen. Vejle 
Idrætshøjskole, Vejle. 
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24.10.06 Holdt oplæg om ”Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø” for ansatte 
i Beskæftigelsesministeriet. Beskæftigelsesministeriet, København. 

 
1.11.06 Afholdt en-dages kursus om ”Brugen af AMI’s korte spørgeskema om 

psykisk arbejdsmiljø”. Arbejdsmiljørådgiverne, Avedøre, København. 
 
16.11.06 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø. Hvordan kan man arbejde 

med forebyggelse af stress på arbejdspladsen?” på konference om stress 
for sikkerheds- og tillidsrepræsentanter i Esbjerg Kommune. Esbjerg 
Højskole. 

 
20.11.06 Holdt foredrag om ”Samarbejde mellem forskere og praktikere. Hvad 

er de vigtigste udfordringer i de kommende år?” ved arrangement om 
forskning og praksis: ”Dating på AMI”. Arbejdsmiljøinstituttet, Køben-
havn. 

 
11.12.06 Holdt oplæg om ”Stress og psykisk arbejdsmiljø”, ”Arbejde med men-

nesker” og ”Tillid og retfærdighed. De to ”diamanter””. Temadag for 
ledere, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter i Dragør kommune. Hol-
lænderhallen, Dragør. 

 
12.12.06 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø og stress – hvad taler vi om?” 

for ansatte i LO. LO’s bygning, København. 
 
27.2.07 Holdt foredrag om ”Arbejde, stress og sundhed – Hvor bevæger vi os 

hen?” ved seminar om ”Stress og risiko” arrangeret af SimTrans. Navi-
air, Kastrup. 

 
6.3.07 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø, stress og stresshåndtering” 

for ansatte ved Det Økonomiske Råds Sekretariat, København. 
 
15.3.07 Holdt foredrag om ”Inspiration i arbejdsmiljøarbejdet. Vilkår og priori-

teringer i en moderne offentlig virksomhed”. Seminar for MEDudval-
get ved Frederiksberg Hospital. Hotel Niels Juel, Køge. 

 
21.3.07 Holdt foredrag om ”Stress, psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse” for 

Hørsholms Kommunes ledere, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter. 
Hørsholm. 

 
26.3.07 Holdt foredrag om ”Stress i den offentlige sektor. Hvad kan vi gøre for 

at vende udviklingen?”. ved stress-høring: ”Stress – en politisk udfor-
dring”. Christiansborg, København. 

 
28.3.07 Holdt foredrag om ”Stress, psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse” for 

ledere i Albertslund Kommune. Teatersalen, Albertslund. 
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9.5.07 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø med specielt henblik på 
hospitalssektoren” ved Lederuddannelsen i Roskilde Amts Sundheds-
forvaltning. Roskilde Sygehus. 

 
16.5.07 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø og stress. Hvordan hænger det 

sammen?” og ”Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og produktivitet” 
ved TekSams temadag om stress. Hotel Hvide Hus, Køge. 

 
30.5.07 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø, stress og arbejdsglæde” for 

ansatte i Arbejdstilsynets Tilsynskreds 2. Arbejdstilsynet, Ringsted. 
 
6.6.07 Holdt oplæg om ”Forandringsprocessen – hvad har vi lært af VIPS 

projektet” ved ERFA møde for virksomheder, der har deltaget i VIPS-
projektet. RUC, Roskilde. 

 
20.6.07 Holdt oplæg om ”Stress på sygehuse – hvorfor?” for medarbejderne 

ved Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital, København. 
 
21.6.07 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø og stress. Hvordan hænger det 

sammen?” og ”Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og produktivitet” 
ved TekSams temadag om stress. Hotel Scandic, Kolding. 

 
21.8.07 Holdt oplæg om ”Stress hos kvinder og mænd. Er der forskel?” 

Kvindenetværket Kabinettet. NFA, København. 
 
19.9.07 Holdt oplæg for Arbejdsmiljørådet om ”Social kapital og 

arbejdsmiljø”. Arbejdstilsynet, København. 
 
27.9.07 Holdt oplæg om ”Prioritering i folkesundheden: Stress og psykisk 

arbejdsmiljø”. Sund+ konference arrangeret af Det Radikale Venstre. 
Suhr’s Seminarium, København. 

 
11.10.07 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø og stress. Hvordan hænger det 

sammen?” og ”Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og produktivitet” 
ved TekSams temadag om stress. Hotel Scandic, Kolding. 

 
17.10.07 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø og stress. Hvordan hænger det 

sammen?” og ”Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og produktivitet” 
ved TekSams temadag om stress. Hotel Comwell, Roskilde. 

 
30.10.07 Holdt foredrag om ”Virksomhedernes sociale kapital: En vej til sundere 

arbejdspladser?” Arbejdsmiljøkonferencen, 2007. Hotel Nyborg Strand, 
Nyborg. 

 
6.11.07 Holdt oplæg om ”Klimaet på arbejdspladsen og vold på jobbet”. 

Konference om vold i arbejdet: ”Gør vold på din arbejdsplads til 
historie” arrangeret af det sociale udviklingscenter. Hotel Nyborg 
Strand, Nyborg. 
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26.11.07 Holdt oplæg om ”Forebyggelse af stress. Hvad kan arbejdspladsen 

gøre?” Eurofins, Vejen. 
 
30.11.07 Holdt oplæg om ”Forebyggelse af stress. Hvad kan arbejdspladsen 

gøre?” Eurofins, Galten. 
 
11.12.07 Holdt oplæg om ”Udviklingen i virksomhederne i VIPS projektet”. 

Referencegruppemøde, NFA, København. 
 
24.1.08 Holdt oplæg om ”Trivsel og balance med guldkorn og diamanter” ved 

Kolding Kommunes arbejdsmiljøkonference 2008: ”Et arbejdsliv i 
balance”. Kolding Teater, Kolding. 

 
31.1.08 Holdt oplæg om ”Forebyggelse af stress. Hvad kan arbejdspladsen 

gøre?” Eurofins, Vallensbæk. 
 
28.2.08 Holdt oplæg om ”Forebyggelse af stress. Hvad kan arbejdspladsen 

gøre?” Eurofins, Holstebro. 
 
3.3.08 Holdt oplæg om ”Social kapital – et nyt felt for arbejdsmiljølederen?”, 

Arbejdsmiljø København, København. 
 
6.3.08 Holdt oplæg om ”Kortlægningsmetoder: Tre-dækker skemaet. Bag-

grund og udformning”. Sikkerhedsledernes konference. Ålborg tekni-
ske skole. Ålborg. 

 
11.3.08 Underviste i emnet ”Det gode psykiske arbejdsmiljø. Seks guldkorn og 

tre diamanter” på kursus for ledere i Århus kommune. Marselis Hotel, 
Århus. 

 
27.3.08 Holdt oplæg om ”Forebyggelse af stress på arbejdspladsen: Seks 

guldkorn og tre diamanter”. Hospitalskonference. Odense Universitets-
hospital, Odense. 

 
31.3.08 Underviste i ”Ledelse af det psykiske arbejdsmiljø” ved Kurset om 

ledelse og arbejdsmiljø. Sct. Hans, Roskilde. 
 
3.4.08 Holdt oplæg om ”Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø” ved Konfe-

rencen: ”Psykisk arbejdsmiljø – fremtidens ledelsesopgave”. Eigtveds 
Pakhus, København. 

 
21.4.08 Holdt oplæg om ”Den velfungerende arbejdsplads: Vejen til både 

trivsel, lavt fravær og høj kvalitet i ydelsen”. Københavns Kommune, 
Rådhuset, København. 
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24.4.08 Holdt oplæg for sikkerhedsorganisationens medlemmer om ”Arbejds-
betinget stress og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø”. Greenland 
Contractors, Thule Air Base, Grønland.  

 
25.4.08 Holdt oplæg for arbejdsledere om emnet: ”Hvordan er du som leder 

med til at skabe ”sunde” og motiverede medarbejdere?”. Greenland 
Contractors, Thule Air Base, Grønland. 

 
28.4.08 Holdt oplæg om ”Fakta og myter om stress” for medarbejderne med 

Greenland Contractors, Thule Air Base, Grønland. 
 
6.5.08 Holdt foredrag om ”Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og stress”. Forsikring 

og Pension. København. 
 
13.5.08 Afholdt briefing om ”Flexicurity og social kapital” for den finske 

arbejdsminister, Tarja Cronberg. Den finske ambassade, København. 
 
20.5.08 Holdt foredrag om ”Stress, sygefravær og social kapital – hvordan 

hænger det sammen?”. Sønderborg kommune. Sønderborghus. 
 
21.5.08 Holdt oplæg om ”Fakta og myter om stress. Hvad kan arbejdspladsen 

gøre?”. Sikkerhedsgrupper i Gladsaxe kommune. Gladsaxe Stadion. 
 
23.05.08 Holdt oplæg om ”Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Hvordan 

arbejder virksomhederne med det?” Konference for arbejdsmiljøunder-
visere. HC Andersens Hotel, Odense. 

 
26.5.08 Holdt oplæg om ”Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø”. 

Konference om VIPS projektet. Århus Universitet, Århus. 
 
29.5.08 Holdt oplæg om ”Stress og psykisk arbejdsmiljø” ved konference 

arrangeret af Tandlægeforeningen. Snoghøj, Fredericia. 
 
12.6.08 Holdt oplæg om ”Mænd og stress” ved symposium om mænds 

sundhed, familieliv og arbejdsliv. Rigshospitalet, København. 
 
16.6.08 Holdt oplæg om: ”Social kapital og psykisk arbejdsmiljø – også 

relevant for Københavns Kommune”. Hovedsikkerheds- og 
samarbejdsudvalg, Børne- og Ungdomsforvaltningen, København. 

 
17.6.08 Holdt oplæg om: ”Ledelse, stress og sygefravær. Vi kigger på 

sammenhænge”. Teknisk Skole, Haderslev. 
 
20.8.08 Holdt oplæg om: ”Bearbejdning og opfølgning på kortlægning af det 

psykiske arbejdsmiljø” for Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved 
Århus Universitet. Middelfart. 
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26.8.08 Holdt oplæg ved konference om sygefravær: ”Hvad er sygefravær 
egentlig – og hvad bunder det i?” Institut for Kompetenceudvikling. 
Park Inn, Kastrup. 

 
22.9.08 Underviste om ”Psykisk arbejdsmiljø” ved Lederuddannelse 2007/08. 

Region Sjælland. Uddannelsesafdelingen. Roskilde. 
 
29.9.08 Holdt oplæg om emnet: ”Bliver vi mere syge? Om sundhed og syge-

fravær som samfundsmæssigt problem”. Socialretlig konference. Hotel 
Nyborg Strand, Nyborg. 

 
28.10.08 Holdt oplæg om: ”Bearbejdning og opfølgning på kortlægning af det 

psykiske arbejdsmiljø”. Kommunernes Landsforening, København.  
 
29.10.08 Holdt oplæg om ”Social kapital – en inspiration for samarbejds- og 

sikkerhedsudvalg?” ved seminar for Socialcenter Østerbro, København. 
 
4.11.08 Foredragsholder og ordstyrer ved Danske Bank koncernens arbejds-

miljøseminar: ”Psykisk arbejdsmiljø i praksis”. Hotel Nyborg Strand, 
Nyborg.  

 
6.11.08 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital. Vejen til et godt 

psykisk arbejdsmiljø” for ansatte ved psykiatrien. Region Vestsjælland. 
Hotel Postgården, Sorø. 

 
7.11.08 Holdt oplæg ved Esbjerg Kommunes seminar om etik for den offentlige 

leder: ”At gøre hvad man siger, og sige hvad man gør”. Hotel By-
parken, Kolding. 

 
11.11.08 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø. Hvordan kommer vi fra 

kortlægning til handling?” ved ledermøde i Århus Kommune.  
 
13.11.08 Holdt oplæg om: ”Trivsel og psykisk arbejdsmiljø” for undervisere på 

statens område vedrørende SU. Knudshoved, Nyborg. 
 
18.11.08 Holdt oplæg om ”Den offentlige sektors fire plager og arbejdspladsens 

tre diamanter” ved temadag for ansatte ved Århus kommune. Musik-
huset, Århus. 

 
13.01.09 Holdt oplæg om ”Stress og psykisk arbejdsmiljø. Hvordan hænger det 

sammen, og hvad kan vi gøre?” ved Kirkens Korshærs retreat på 
Brandbjerg Højskole. 

 
19.01.09 Holdt oplæg om ”Bearbejdning og opfølgning på kortlægning af det 

psykiske arbejdsmiljø” for ansatte ved Anstalten ved Herstedvester. 
Comwell Hotel, Roskilde. 
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22.01.09 Holdt oplæg om ”Bearbejdning og opfølgning på kortlægning af det 
psykiske arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen” for ansatte i Kriminal-
forsorgen. Lunde Kursuscenter, Fyn. 

 
29.01.09 Holdt foredrag om ”Hvad er det, der skaber trivsel, rekruttering og 

fastholdelse?” ved Strategikonference i Svendborg Kommune. Taasin-
gehallen, Svendborg. 

 
2.02.09 Holdt oplæg om ”Bearbejdning og opfølgning på kortlægning af det 

psykiske arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen” for ansatte ved Kriminal-
forsorgen. Østjyllands Statsfængsel, Horsens. 

 
3.02.09 Holdt oplæg om ”Bearbejdning og opfølgning på kortlægning af det 

psykiske arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen” for ansatte ved Kriminal-
forsorgen. Vestre Fængsel, København. 

 
19.02.09 Holdt oplæg om ”Opfølgning på kortlægning af trivslen i Horsens 

kommune”. VUC centeret, Horsens. 
 
25.02.09 Holdt oplæg om ”Opfølgning på kortlægning af trivslen i Horsens 

kommune”. VUC centeret, Horsens. 
 
9.03.09 Holdt oplæg om ”Sygefravær og arbejdsmiljø” ved møde om sygefra-

vær, fastholdelse og forebyggelse i Køge Kommune. Skitsesamlingen, 
Køge. 

 
10.03.09 Holdt oplæg om ”Social kapital – en inspiration for arbejdspladserne?” 

ved projektmøde arrangeret af Arbejdsmiljørådet. Sydvestjysk Sygehus, 
Esbjerg. 

 
11.03.09 Holdt oplæg om ”Fakta og myter om sygefravær. Hvad siger forsk-

ningen?” for ansatte i Gladsaxe kommune. Gladsaxe Hallen, Gladsaxe. 
 
28.04.09 Holdt oplæg om ”Udfordringer og muligheder i arbejdsmiljøarbejdet. 

Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter”. Arbejdsmiljødag 
for ansatte i Faxe Kommune. Rønnede Hallen, Rønnede. 

 
12.05.09 Holdt oplæg om ”Arbejdspladsens sociale kapital. Fra nedslidning og 

stress til guldkorn og diamanter” for ansatte i Næstved Kommune. 
Næstved Hallen, Næstved. 

 
15.05.09 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital. Fremtidens koncept 

for trivsel og produktivitet?” ved PUF’s underviserkonference. Horn-
strup Centret, Vejle. 

 
25.05.09 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital. Vi er hinandens 

arbejdsmiljø” ved kursus om social kapital. Dansk Arkitektur Center, 
København.  
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12.06.09 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø, ledelse og fravær. Det handler 

om tillid og respekt” ved sommerkonference på FDE Centret, Padborg. 
 
17.06.09 Holdt oplæg om ”Fakta og myter om fravær. Hvad siger forskningen?” 

ved halvårsmøde for sikkerhedsorganisationen i Slagelse Kommune. 
Slagelse. 

 
10-11.08.09 Holdt oplæg om ”Sygefravær og indsatser for et bedre arbejdsmiljø – 

hvad virker?” ved SR temadage i Odense Kommune.  
 
24.08.09 Holdt oplæg om ”Social kapital – vejen til trivsel i arbejdet” ved 

internat for samarbejdsudvalget i Ungdommens Uddannelsesvejledning 
i Københavns Kommune. Lisegården, Tisvilde. 

 
7.09.09 Holdt oplæg om ”Trivselsmålinger og spørgeskemaer. Muligheder og 

faldgruber” ved møde i Region Hovedstaden, Hillerød. 
 
16.09.09 Holdt oplæg om ”Hvad kan trivselsundersøgelsen bruges til? Er der 

muligheder i social kapital?” for ansatte ved sikkerhedsorganisationen i 
Århus Kommune. Århus Rådhus. 

 
6.10.09 Holdt oplæg om ”Faglig udfordring. Et spørgsmål om guld og 

diamanter” ved temamøde om det gode arbejdsliv for BAR SOSU. 
Nyborg Strand, Nyborg. 

 
22.10.09 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital. Vejen til bedre trivsel 

og kvalitet” ved møde med sikkerhedsgrupper og områdeudvalg i 
Vordingborg Kommune. Islingeskolen, Vordingborg. 

 
27.10.09 Holdt oplæg om ”Social kapital i skolen. Vejen til den gode arbejds-

plads” ved fællesmøde for ledere, sikkerhedsgrupper og tillidsrepræsen-
tanter. Risingskolen, Odense. 

 
23.11.09 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital. Gevinster og 

udfordringer”. Efterårsarrangement, Næstved Kommune.  
 
24.11.09 Holdt oplæg om ”Social kapital, trivsel og kvalitet i ydelserne” ved 

Hovedudvalgsseminar for Vordingborg Kommune. Præstekilde, Møn. 
 
30.11.09 Holdt oplæg om ”Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Matrixen, 

regressionsrapporter og social kapital” for ekspertgruppe under 
Personalestyrelsen. København. 

 
1.12.09 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital – vejen til trivsel i 

arbejdet” for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen under BUF, 
Distrikt Vesterbro/Kgs. Enghave. København. 
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2.12.09 Holdt oplæg om ”Social kapital og arbejdsmiljø” for medlemmer af 
VMU ved Rigshospitalet. Bispebjerg Hospital. 

 
19.01.10 Holdt oplæg om ”Hvordan opbygger man og hvad er effekterne af 

social kapital?” ved udviklingsseminar om social kapital. Oxford 
Research. Frederiksberg.  

 
2.02.10 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø og virksomhedens sociale kapi-

tal – veje til trivsel i arbejdet” ved halvårsmøde for arbejdsmiljøgrup-
perne. BUF, Distrikt Valby.  

 
24.02.10 Holdt oplæg om ”Kast en livline ud! Fastholdelse af ansatte med lang-

varig sygdom”. Seminar arrangeret af Trygfonden. Bautahøj, Jægers-
pris. 

 
16.03.10 Holdt oplæg om ”Social kapital – perspektiver og udfordringer” ved 

kick-off møde for områdekontorerne Vanløse, Brønshøj og Husum i 
Københavns Kommunes Omsorgs- og Sundhedsforvaltning. Kultur-
station Vanløse.  

 
19.03.10 Holdt oplæg om ”Engagement eller mistillid? Den sociale kapital og 

arbejdet i skolerne” ved seminar for deltagerne i forskningsprojektet om 
social kapital og dokumentation i folkeskolen. Skitsesamlingen, Køge. 

 
26.03.10 Holdt oplæg om ”Sundhedsfremme på arbejdspladsen. Faldgruber og 

muligheder. Vækstdag for ansatte og konsulenter. Type2Dialog, Øster-
bro. 

 
14.04.10 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital og forholdet mellem 

trivsel og produktivitet” ved forårskonference om ”Social kapital og 
tillidsbaseret ledelse” på Varna Palæet, Aarhus. 

 
28.04.10 Holdt oplæg om ”Ledelse og social kapital: Hvordan hænger det 

sammen?” og ”Hvad er virkningerne af høj social kapital?” ved 
konference om social kapital på Agerskov Kro. Sønderjylland. 

 
11.05.10 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital” ved PUF-seminar for 

konsulenter. Parternes Uddannelses Fællesskab. Sundby, København. 
 
18.05.10 Holdt oplæg om ”Præsentation af resultaterne fra Odense – og fra resten 

af verden” ved Netværksmøde om Det Stærke Fællesskab. Odense. 
 
26.05.10 Holdt oplæg om ”Sygdom og sundhed – veje og vildveje”. CSA års-

møde om sygefravær. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 
København. 
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31-05.10 Holdt oplæg om ”Arbejdspladsens sociale kapital” ved halvårsmøde for 
sikkerhedsgrupperne i Hillerød Kommune. Frederiksborg Centret, 
Hillerød. 

 
2.06.10 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø og social kapital. Udfordringer 

og løsninger” ved NSO møde for ansatte og ledelse i de nordiske skatte-
væsener. HK-Huset, København. 

 
7.06.10 Holdt foredrag om ”Social kapital og de nationale udfordringer” ved 

endagskonference om virksomhedens sociale kapital. LO-Skolen, 
Helsingør. 

 
9.06.10 Holdt oplæg om ”Hvordan man laver attraktive arbejdspladser: 

Arbejdspladsens sociale kapital” ved møde for ledere, sikkerheds- og 
tillidsrepræsentanter i Aarhus Kommune, Område 9. Aarhus. 

 
19.08.10 Holdt oplæg om resultaterne fra BAR SoSu projektet ”Det stærke 

fællesskab”. BUPL, København. 
 
1.09.10 Holdt oplæg om ”Sådan for vi en bedre arbejdsplads: Guldkorn og 

diamanter” ved Psykiatrifondens netværksdag for stressvejledere. Hotel 
Globetrotter, København. 

 
8.09.10 Holdt oplæg om ”Social kapital, hvad er det? Hvorfor er det vigtigt at 

beskæftige sig med det?” og ”Social kapital, brugertilfredshed og 
kvalitet. Hvordan bliver vi bedre til det?” ved temadag for Odense 
kommunale ældrepleje. Odense Kommune.  

 
11.09.10 Holdt oplæg om ”Hvad er virksomhedens sociale kapital for noget? Er 

det mon noget, vi kan bruge?” ved dagsmøde for ansatte ved 
Børneinstitutionen Åløkke. Ledernes Konferencecenter, Odense. 

 
16.09.10 Holdt oplæg om ”Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø i Statens 

Arkiver” ved medarbejderseminar. Hotel Nyborg Strand, Nyborg. 
 
27.09.10 Holdt oplæg om ”Den ”stærke trekant”: Produktivitet og kvalitet, med-

arbejdertrivsel og borgertilfredshed” ved konference om produktivitet 
og kvalitet arrangeret af Dialogforum for Offentlig Ledelse. Nordatlant-
ens Brygge, København. 

 
28.09.10 Holdt oplæg om ”Social kapital og de nationale udfordringer” og ”Hvad 

skal der til for at skabe både høj kvalitet i kerneydelsen og arbejdsglæde 
blandt de ansatte?” ved Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 
2010. Fredericia Messecenter, Fredericia.  

 
1.10.10 Holdt oplæg om ”Social kapital. Vejen til bedre trivsel og kvalitet?” ved 

medarbejderseminar for ansatte ved Dåstrup Skole. Liselund, Slagelse. 
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11.10.10 Underviste i temaet ”Psykisk arbejdsmiljø, stress og social kapital. 
Hvad kan lederne gøre?” ved den sundhedsfaglige lederuddannelse i 
Region Sjælland. Roskilde Sygehus, Roskilde. 

 
12.10.10 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital” ved åbent møde 

arrangeret af det lokale beskæftigelsesråd på Bornholm. Aakirkeby-
hallerne, Aakirkeby.  

 
15.10.10 Holdt oplæg om ”Den ”stærke trekant”: Produktivitet og kvalitet, 

medarbejdertrivsel og brugertilfredshed” ved møde for de ansatte i 
Kriminalforsorgen, København. 

 
28.10.10 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital. Hvad er det, hvordan 

får vi mere?” ved temamøde i Skive Kommune. Rådhuset, Skive. 
 
1.11.10 Holdt oplæg om ”Hvad skal der til for at skabe både høj kvalitet i 

kerneydelsen og arbejdsglæde blandt de ansatte?” ved lederseminar for 
Region Syddanmark. Hotel Munkebjerg, Vejle.  

 
16.11.10 Holdt oplæg om ”Trivsel og produktivitet – to sider af samme sag” ved 

seminar for Hoved-Med-udvalget i Region Sjælland. Hotel Præstekilde, 
Møn.  

 
18.11.10 Holdt oplæg om ”Arbejdspladsens sociale kapital: Hvad er det – og 

hvad kan vi bruge det til?” og ”Høj faglighed og kvalitet i kerneydelsen. 
Hvordan arbejder vi med det?” ved fælles medarbejdermøde for ansatte 
i Aarhus Kommune, Område 11. Tovshøjskolen, Aarhus. 

 
24.11.10 Holdet foredrag om ”Trivsel og produktivitet. To sider af samme sag” 

ved KL’s HR Konference, 2010: ”Nye veje til velfærd”. Bella Centeret, 
København. 

 
29.11.10 Holdt oplæg om ”Hvad kan vi lære af BAR SoSu’s projekt om social 

kapital? Undersøgelsens vigtigste resultater og perspektiver” ved kon-
ference om social kapital på social- og sundhedsområdet. Hotel Nyborg 
Strand, Nyborg.  

 
7.12.10 Afholdt heldagsseminar om ”Den ”stærke trekant”: Trivsel, produktivi-

tet og kundetilfredshed” for Hovedsamarbejdsudvalget ved det norske 
Arbeidstilsyn. Arbeidstilsynet, Trondheim.  

 
13.12.10 Holdt oplæg om ”Stress – årsager og konsekvenser” ved møde for 

kursister i Asisco, København. 
 
7.01.11 Holdt oplæg om ”Trivsel og produktivitet” ved seminar om kvalitets-

udvikling for ledere ved Sygehus Nord, Region Sjælland. Hotel Com-
well, Roskilde. 
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13.01.11 Holdt oplæg om ”Relationel koordinering – samarbejdet mellem fag-
grupper” ved konference om hverdagsrehabilitering. Metropolskolen, 
København. 

 
14.01.11 Holdt oplæg om ”Sammenhængen mellem psykisk arbejdsmiljø, kvali-

tet/produktivitet og patienttilfredshed” og ”Hvordan kan man som top-
leder arbejde med social kapital i relation til strategien?” ved Topleder-
seminar for ledere i Region Hovedstaden. Sørup Herregård, Ringsted. 

 
19.01.11 Holdt oplæg om ”Trivselsundersøgelsen – perspektiver og udfordring-

er” for ansatte ved Folkesundhed København. Københavns Kommune. 
 
24.01.11 Holdt oplægget ”Introduktion af Jody Gittell i en dansk social kapital 

kontekst” ved mødet om ”Arbejdsmiljø, kvalitet og produktivitet – 
social kapital på amerikansk”. Selskab for Arbejdsmiljø. Ingeniørforen-
ingen, København. 

 
25.01.11 Holdt oplæg om ”Social kapital og Gittell’s forskning” ved faglig 

inspirationsdag for ledelse og stab i Region Nordjylland. Aalborg Syge-
hus.  

 
26.01.11 Holdt oplæg om ”Trivsel og produktivitet – to sider af samme sag” ved 

konferencen om ”De skjulte velfærdsreserver”. Væksthus for Ledelse. 
Axelborg, København. 

 
31.01.11 Holdt oplæg om ”Sammenhængen mellem psykisk arbejdsmiljø, kvali-

tet/produktivitet og patienttilfredshed” og ”Hvordan kan stab og ledelse 
arbejde med social kapital?” ved konference for ledelse og stab ved 
Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjyl-
land. 

 
15.03.11 Holdt oplæg om ”Trivsel og produktivitet – et spørgsmål om social 

kapital” ved møde for ansatte i Roskilde Kommune. Rådhuset i 
Roskilde.  

 
16.03.11 Holdt oplæg om ”Trivsel, produktivitet og kvalitet. Et spørgsmål om 

social kapital” ved afdelingslederseminar, Hospitalsenheden Vest, 
Region Midtjylland. Hotel Ny Skovlund. 

 
16.03.11 Holdt oplæg om ”Social kapital og ”den stærke trekant”: Trivsel, 

produktivitet og kundetilfredshed” ved møde for de ansatte i Ennova. 
Aarhus. 

 
17.03.11 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital. Svaret på udfordring-

erne i den private og den offentlige sektor” og ”Hvordan kan man øge 
den sociale kapital?” ved åben temadag i Hjørring kommune.  
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18.03.11 Holdt oplæg om ”Arbejdspladsens skjulte reserve: Den sociale kapital” 
ved nærværsmøde i Odense Kommune, Ældre og handicap. Odense. 

 
22.03.11 Holdt oplæg om ”Social kapital – Vejen til større trivsel, produktivitet 

og kundetilfredshed” ved udvidet sikkerhedsmøde for ansatte i Lego. 
Billund.  

 
30.03.11 Holdt oplæg om ”Trivsel og produktivitet – et spørgsmål om social 

kapital” ved møde for ansatte i Frederiksberg Kommune. Rådhuset, 
Frederiksberg. 

 
30.03.11 Holdt oplæg om ”Trivsel og social kapital – et spørgsmål om guldkorn 

og diamanter” ved fællesmøde i SUF’s Centralforvaltning. Københavns 
Kommune. 

 
31.03.11 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital – vejen til trivsel og 

høj kvalitet” ved møde for ansatte i Bornholms Regionskommune. 
Hotel Ryttergården, Rønne. 

 
5.04.11 Holdt oplæg om ”Hvordan opretholder vi aktiviteten og forbedrer 

kvaliteten i en periode med store omstillinger?” ved afdelings- og funk-
tionsledermøde i Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Vildbjerg 
Center. 

 
8.04.11 Holdt oplæg om ”Social kapital og branding” ved Seminar for ledelses-

forum ved Glostrup Hospital. Hotel Marina, Vedbæk. 
 
13.04.11 Holdt oplæg om ”Hvad er virksomhedens sociale kapital for noget? Er 

det mon noget, vi kan bruge?” ved dagsmøde for ansatte i Pædagogisk-
Psykologisk Rådgivning, Lolland. Hotel Maribo Søpark, Maribo. 

 
14.04.11 Holdt oplæg om ”Relationel koordinering – samarbejdet mellem fag-

grupper ved hverdagsrehabilitering” ved konference om hverdagsreha-
bilitering. Syddansk Universitet, Odense.  

 
15.04.11 Holdt oplæg om ”Trivsel og produktivitet – et spørgsmål om social 

kapital” ved internat for Hovedsamarbejdsudvalget i Aalborg Kommu-
ne. Comwell Rebild Bakker. Rold skov. 

 
26.04.11 Holdt oplæg om ”Trivsel og produktivitet – et spørgsmål om social 

kapital” ved Selvevalueringsarrangement for ansatte i Aalborg Kommu-
ne. Medborgerhuset, Aalborg. 

 
28.04.11 Holdt oplæg om ”God ledelse – også når økonomien er under pres. Et 

spørgsmål om social kapital” ved møde for lederakademiet i Sønder-
borg Kommune. Nørherredhus, Nordborg.  
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3.05.11 Holdt oplæg om ”Trivsel og produktivitet – et spørgsmål om social 
kapital” ved møde for Børne- og Ungdomsforvaltningen i Distrikt Indre 
by, Københavns Kommune. LO-skolen, Helsingør. 

 
5.05.11 Holdt oplæg om ”Trivsel og produktivitet – et spørgsmål om social 

kapital” ved fælles temadag om social kapital for Børne- og Ungdoms-
forvaltningen i Københavns Kommune. Axelborg, København. 

 
6.05.11 Holdt oplæg om ”Trivsel og kvalitet i arbejdet – hvad virker, og hvad 

virker ikke?” temadag for Med-udvalg. Sct Hans Hospital, Roskilde. 
 
12.05.11 Holdt oplæg om ”Hverdagsrehabilitering. Hvorfor er det nu blevet mo-

derne?” i Workshop om hverdagsrehabilitering ved KL’s Sociale 
Temamøde. Kongrescenteret, Aalborg. 

 
19.05.11 Holdt oplæg om ”Hvordan kan vi konstruktivt bruge TrivselOP? Et 

spørgsmål om guldkorn og diamanter” ved lederseminar for ledere ved 
Helsingør Hospital. Hotel Bretagne, Hornbæk.  

 
6.06.11 Holdt oplæg om ”Social kapital i samarbejdet på tværs af sygehus og 

kommuner” ved Temadag om det gode samarbejde om indlæggelse, 
udskrivning og rehabilitering. Roskilde Rådhus, Roskilde. 

 
21.06.11 Holdt oplæg om ”Sygefravær – et spørgsmål om social kapital” ved 

konferencen: ”Kan ledelse kurere sygdom?” for Med-udvalg i Region 
Hovedstaden. Klampenborg Galopbane, Klampenborg. 

 
22.06.11 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital: Samarbejde om ker-

neopgaven” ved Fælles faglig dag for medarbejdere i Børne- og Unge-
området. Frederiksberg kommune. Ungdomsskolen, Frederiksberg. 

 
25.08.11 Holdt oplæg om ”Vækst i virksomhedernes sociale kapital – eller mere 

stress og udbrændthed?” ved Cranet HRM Konferencen 2011, CBS. 
Frederiksberg. 

 
31.08-1.09.11 Holdt oplæg om ”Social kapital og udfordringerne i de nordiske lande” 

og ”Hvordan hænger social kapital sammen med trivsel, fravær og 
personaleomsætning?” ved Lederløftet for ledere i Arbeidstilsynet i 
Norge. Soria Moria, Oslo. 

 
5.09.11 Underviste i emnet ”Psykisk arbejdsmiljø, stress og social kapital. Hvad 

kan lederne gøre?” ved Sundhedsfaglig lederuddannelse for ledere i 
Region Sjælland. Roskilde Sygehus. 

 
6-7.09.11 Underviste i emnerne ”Gennemgang af Sønderborg kommunes trivsels-

måling” og ”Vi går ikke på job for at trives, men for at lave et godt 
stykke arbejde. Og det giver trivsel!” ved Temadag om social kapital og 
trivselsmålinger for ansatte i Sønderborg kommune. Nordborg. 
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8-09.11 Holdt foredrag om ”Tillidsbaseret ledelse – sæt medarbejderne fri” ved 

KL’s årlige ledertræf. Comwell, Kolding. 
 
9.09.11 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital: Vejen til højere triv-

sel og produktivitet” for ledere og medarbejderrepræsentanter i Kerte-
minde kommune. Kertemindehallen. 

 
15.09.11 Holdt oplæg om ”Social kapital på arbejdspladsen – hvad er det?” og 

”Social kapital i praksis” ved møde for medarbejderne i Plejecenteret 
Nybodergården, København. 

 
15.09.11 Holdt oplæg om ”Trivsel og arbejdsglæde – hvad virker?” ved møde for 

medarbejderne i institutionen Tranehaven. Gentofte. 
 
16.09.11 Holdt oplæg om ”Trivsel, produktivitet og kvalitet. Et spørgsmål om 

social kapital” ved lederseminar for ledere ved Herlev Hospital. 
Bautahøj, Jægerspris. 

 
27.09.11 Holdt oplæg om ”Trivsel, produktivitet og kvalitet. Et spørgsmål om 

social kapital” ved møde for arbejdsmiljøgrupperne ved Juliane Marie 
Centret under Rigshospitalet, København.  

 
29.09.11 Holdt oplæg om ”Få overskud på kontoen med social kapital” ved 

udviklingsdag for Region Hovedstaden. Kulturværftet, Helsingør. 
 
7.10.11 Holdt oplæg om ”Trivsel og produktivitet” for medarbejdere ved 

administrationen i Sygehus Nord, Region Sjælland. Scandic Hotel, 
Roskilde. 

 
11-12.10.11 Holdt oplæg om ”Social kapital på arbejdspladsen – hvad er det for 

noget?” og ”Social kapital og kerneydelsen. Hvordan hænger social 
kapital sammen med kvalitet, effektivitet og borgertilfredshed?” ved 
internt kursus for Gladsaxe kommunes trænings- og plejeafdeling. 
Sølyst, Faxe Ladeplads. 

 
13.10.11 Holdt oplæg om ”Trivselsmåling i Sønderborg Kommune” for kommu-

nens direktører. Rådhuset, Sønderborg. 
 
24.10.11 Holdt oplæg om ”Stress, kvalitet og social kapital på hospitalet” ved 

stress-seminar for medlemmer af Med-udvalg på Hillerød Hospital. 
 
27.10.11 Holdt oplæg om ”Trivsel og produktivitet – et spørgsmål om social 

kapital” ved halvårsmøde om arbejdsmiljø for arbejdsmiljøgrupperne i 
børne- og ungeområdet i Frederiksberg kommune. Ungdomsskolen, 
Frederiksberg. 
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28.10.11 Holdt oplæg om ”Hvordan opretholder vi aktiviteten og forbedrer 
kvaliteten i en periode med store omstillinger?” ved lederseminar for 
ledere i Region Midtjylland. Fjordgården, Ringkøbing. 

 
10.11.11 Holdt oplæg om ”Social kapital, psykisk arbejdsmiljø og vold” ved hel-

dagsmøde for arbejdsmiljøgrupperne ved psykiatrien i Region Hoved-
staden. Toldboden, København. 

 
11.11.11 Holdt oplæg om ”Social kapital og relationel koordinering i en dansk 

kontekst” ved ledertræf i Region Nordjylland. Hotel Hvide Hus, 
Aalborg. 

 
15.11.11 Holdt oplæg om ”Social kapital og vores arbejdsmiljø” for medlemmer 

af arbejdsmiljøgrupperne i skolerne i Hillerød kommune. Frederiksborg 
Skolen, Hillerød. 

 
17.11.11 Holdt oplæg om ”Social kapital, faglig kvalitet og fravær” ved tema-

eftermiddag for arbejdsmiljøgrupperne under Region Hovedstaden 
Handicap. Regionsgården, Hillerød. 

 
1.12.11 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital: Vejen til højere triv-

sel og kvalitet” ved fælles temadag for tillidsrepræsentanter og arbejds-
miljøgrupper i Faaborg-Midtfyn kommune. Hotel Faaborg Fjord, Faa-
borg. 

 
2.12.11 Holdt oplæg om ”Rådhuset som en attraktiv arbejdsplads med høj 

social kapital” for medlemmer af med-udvalg ved Hillerød Rådhus. 
Frederiksborgcenteret, Hillerød.  

 
8.12.11 Holdt oplæg om ”Social kapital – vejen til både kvalitet og trivsel” ved 

møde for arbejdsmiljøgrupperne under afdelingen for Familier og Sund-
hed ved Hillerød kommune. Støberihallen, Hillerød. 

 
12.12.11 Holdt oplæg om ”Social kapital – Vejen til større trivsel, produktivitet 

og kundetilfredshed” ved møde for arbejdsmiljøgrupperne ved FeF 
Chemicals, Køge. 

 
4.1.12 Holdt oplæg om ”Trivsel-OP. Resultater og perspektiver” ved møde i 

Region Hovedstaden. Hillerød.  
 
6.1.12 Holdt oplæg om ”Social kapital og den stærke trekant” for beslutnings-

tagere ved Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Holstebro. 
 
18.1.12 Holdt oplæg om ”Social kapital og sygefravær” ved workshop for 

Region Hovedstaden. DGI Byen, København. 
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24.1.12 Holdt oplæg om ”Social kapital. Produktivitet, kvalitet og trivsel på 
hospitaler” for ansatte ved Nuklearmedicinsk Afdeling ved Gentofte 
Hospital.  

 
1.2.12 Holdt oplæg ved temadag om stress for de ansatte ved Hæmatologisk 

Klinik, Rigshospitalet. Hotel Kong Arthur, København.  
 
3.2.12 Holdt oplæg om ”Social kapital på arbejdspladsen – hvad kan vi bruge 

det til?” for ansatte ved distrikterne Bispebjerg og Nørrebro. De Gamles 
By, København. 

 
7.2.12 Holdt oplæg om ”Trivsel, produktivitet og kvalitet. Et spørgsmål om 

social kapital” ved ledermøde for Onkologisk Afdeling R, Herlev Hosp-
ital.  

 
8.2.12 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital: Vejen til højere 

trivsel og kvalitet” ved supplerende arbejdsmiljøuddannelse for Ringkø-
bing-Skjern Kommune. Fjordgården, Ringkøbing. 

 
10.2.12 Holdt oplæg om ”Social kapital, trivsel, produktivitet, kvalitet og 

borger tilfredshed” og en workshop om trivsel og kvalitet på temadag 
om social kapital og trivselsmålinger for ansatte i Sønderborg 
Kommune. Nordborg, Als.  

 
6.3.12 Holdt oplæg om ”Social kapital og god kommunikation: En vej til både 

trivsel og kvalitet” for ansatte ved Psykiatrisk Center i Glostrup. Nord-
vang, Glostrup. 

 
14.3.12 Holdt oplæg om ”Trivselsmålinger i Region Midtjylland. Potentiale for 

forbedringer? for nøglepersoner i Regionens HR og Arbejdsmiljø. 
Region Midtjylland, Århus.  

 
21.3.12 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital: Vejen til bedre trivsel 

og produktivitet” ved Arbeidsmiljøkonferansen 2012 på Hotel Alexan-
dra. Molde, Norge. 

 
27.3.12 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital – vejen til større triv-

sel og kvalitet” ved Børnecenter Københavns konference. Mogens 
Dahls Koncertsal, København. 

 
28.3.12 Afholdt MED-konference om social kapital i samarbejde med Dacapo 

Teatret for ledere, arbejds- og tillidsrepræsentanter fra Aalborg Kom-
mune. Aalborg Kongres og Kulturcenter. Aalborg. 

 
29.3.12 Holdt oplæg om ”Trivsel, ledelse og produktivitet – et spørgsmål om 

social kapital” ved temamøde for områdeledere. Herlev Hospital.  
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30.3.12 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital: Vejen til bedre 
trivsel, kvalitet og produktivitet” ved centermøde for TC Syd, 
Arbejdstilsynet. Kolding. 

 
16.4.12 Holstoplæg om ”Virksomhedens sociale kapital: Vejen til højere trivsel 

og produktivitet” for Byråd og ledergruppen i Kerteminde kommune. 
Kerteminde.  

 
17.4.12 Holdt oplæg om ”Ledelse og social kapital” ved konference om social 

kapital arrangeret af Ledelsesakademiet ved UCL. Hotel Munkebjerg, 
Vejle. 

 
18.4.12 Holdt oplæg om ”Social kapital i hverdagen: Vejen til højere trivsel og 

produktivitet” ved Ballerup Kommunes arbejdsmiljøkonference. Bal-
toppen, Ballerup. 

 
18.4.12 Holdt oplæg om ”Sociale kapital: Vejen til højere trivsel og produk-

tivitet” ved konference om social kapital for ansatte i Furesø Kommune. 
Jonstruphus.  

 
19.4.12 Holdt oplæg om ”Social kapital: Vejen til højere trivsel og produktivi-

tet” for MED-udvalg og MED-grupper, Social & Sundhed,  Gentofte 
Kommune. Rådhuset. 

 
24-26.4.12 Arrangør og underviser ved tre-dages kursus om ”Social kapital, 

ledelse, arbejdsmiljø, produktivitet og trivsel” for direktørerne i det 
norske Arbeidstilsyn. Hotel Keller Park, Vejle.   

 
22.5.12 Holdt oplæg om ”Ledelse og social kapital” ved Temadag om social 

kapital arrangeret af Ledelsesakademiet Lillebælt. Hotel Munkebjerg, 
Vejle. 

 
25.5.12 Holdt oplæg om ”Trivsel, produktivitet og kvalitet – et spørgsmål om 

social kapital” for ansatte ved Anæstesiologisk Afdeling ved Herlev 
Sygehus. Galaxen, Værløse. 

 
4.6.12 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital: Vejen til højere triv-

sel og produktivitet” ved MHU Temadag, Aabenraa Kommune. 
 
7.6.12 Holdt oplæg om ”Social kapital – en del af kerneydelsen” ved Mål-

sætningskonference for Region Hovedstadens Psykiatri. Comwell 
Borupgård, Snekkersten.  

 
9.6.12 Holdt oplæg om ”Social kapital – vejen til både trivsel og kvalitet” for 

ansatte ved BFO Rugvænget, Ballerup Kommune. 
 
11.6.12 Holdt oplæg om ”Hvad ved vi om social kapital på arbejdspladsen?” 

ved Netværksmøde. Nykredit, København.  
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18.6.12 Holdt oplæg om ”Social kapital – en del af kerneydelsen” ved 

Ledelsesseminar for BUC, Hillerød. Helenekilde, Tisvilde.  
 
19.6.12 Holdt oplæg om ”Stress. Fra Institut for Social Medicin til Hillerød” 

ved afskedssymposium for Bo Netterstrøm. Bispebjerg Hospital.  
 
23.8.12 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital: Vejen til højere 

trivsel og produktivitet” for ansatte ved Jobcenter Hillerød. Hillerød. 
 
6.9.12 Holdt oplæg om ”Produktivitet og trivsel – et spørgsmål om social 

kapital” ved medlemsmøde om arbejdsmiljø og produktivitet i Selskab 
for Arbejdsmiljø. Ingeniør Foreningen i Danmark.  

 
10.9.12 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital: Vejen til højere 

trivsel og produktivitet” ved arbejdsmiljøuge i Fredericia Kommune. 
UCF, Fredericia.  

 
11.9.12 Holdt oplæg om ”Social kapital – de tre diamanter” for ansatte ved 

Køkkenet ved Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus.  
 
13.9.12 Holdt oplæg om ”Den sociale kapitals betydning for arbejdspladsen” 

ved konference for ledere i Aabenraa Kommune. Vingsted Centeret, 
Vejle.  

 
18.9.12 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital: Vejen til højere 

trivsel og produktivitet” ved ”Tour de SUF” i Københavns Kommune. 
De Gamles By, København. 

 
20.9.12 Holdt oplæg om ”Social kapital på arbejdspladsen – vejen til både 

kvalitet og trivsel” for ansatte ved Hillerød Vest Skole. Hillerød. 
 
27.9.12 Holdt oplæg om ”Social kapital på arbejdspladsen – vejen til større 

kvalitet, patienttilfredshed og trivsel” for ansatte i Region Syddanmark. 
Messehallerne. Fredericia. 

 
3.10.12 Holdt oplæg om ”Social kapital på arbejdspladsen: Vejen til både 

trivsel og produktivitet” for ansatte i Ishøj Kommune. Ishøj. 
 
4.10.12 Holdt oplæg om ”Social kapital: Samarbejde – Tillid – Retfærdighed”  

ved temadag for Kardiologisk Afdeling. Roskilde Sygehus. 
 
5.10.12 Holdt oplæg om ”Social kapital – Et fundament for det gode 

arbejdsmiljø” for ansatte ved Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus. 
Holbæk.  
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22.10.12 Holdt oplæg om ”Social kapital: Vejen til højere trivsel, kvalitet og 
produktivitet” ved Mandagsuniversitet for ansatte i Egedal Kommune. 
Satellitten, Værløse. 

 
25.10.12 Holdt oplæg om ”Gå glad til arbejdet” ved temadag om social kapital 

for skoleområdet i Næstved Kommune. Kildemarkskolen, Næstved. 
 
26.10.12 Holdt oplæg om ”Forbedring af arbejdsmiljøet – hvad virker og hvad 

virker mindre godt?” ved MED-udvalgs modul om arbejdsmiljø. 
Copenhagen Europe Center. København.  

 
5.11.12 Holdt oplæg om ”Social kapital: Vejen til højere trivsel, kvalitet og 

produktivitet” ved TR kursusdage arrangeret af Odense Kommune. Ud-
dannelsescenteret, Odense.  

 
5.11.12 Holdt oplæg om ”Social kapital – perspektiver og udfordringer” ved 

arbejdsmiljøseminar for politiet arrangeret af Dansk Politiforbund og 
Rigspolitiet. Pejsegården, Brædstrup.  

 
8.11.12 Underviste i emnet ”Kortlægning af arbejdsmiljøet – muligheder og 

faldgruber” ved Ajourkursus for arbejdsmiljørepræsentanter og -ledere 
afholdt af Dansk Arbejdsgiverforening. Egelund slot, Fredensborg. 

 
22.11.12 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital: Vejen til højere 

trivsel og produktivitet” ved temadag for arbejdsmiljø- og tillidsrepræ-
sentanter i Kerteminde Kommune. Kertemindehallen.  

 
3.12.12 Holdt oplæg over temaet ”Vokser arbejdsmiljø, sundhed og produktivi-

tet på samme træ?” ved Arbejdsmiljømøde for Product Supply, Novo 
Nordisk, Bagsværd.  

 
7.12.12 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital: Vejen til højere 

trivsel og produktivitet” ved temadag for Hoved MED-Udvalget i  
Svendborg Kommune. Rådhuset, Svendborg. 

 
12.12.12 Holdt oplæg om ”Trivsel og produktivitet – to sider af samme sag” ved 

konference om produktivitet og kvalitet i den offentlige sektor 
arrangeret af Produktivitetskommissionen. Christiansborg, København. 

11.1.13 Holdt oplæg om ”Sundhedsvæsenets udfordringer og social kapital”, 
”Social kapital, trivsel og kvalitet. Hvordan hænger det sammen?”, 
”Hvordan arbejder man med social kapital?” og ”Social kapital og 
patienterne. Er vi gode til at lytte til patienterne? Er vi gode til at lære af 
dem?” ved temadag på Hæmatologisk Afd X, Odense Universitets-
hospital, Odense. 

 
18.1.13 Samme oplæg på Hæmatologisk Afdeling for resten af personalet.  
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25.1.13 Holdt oplæg om ”Fraværet – er det et problem?” ved seminar for Til-
synscenter Øst i Arbejdstilsynet. Bymose Hegn, Helsinge. 

 
29.1.13 Holdt oplæg om ”Social kapital på arbejdspladsen – vejen til højere 

trivsel og kvalitet” for ansatte på Lagoniskolen. Lagoniskolen, Vojens. 
 
30.1.13 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital: Vejen til højere triv-

sel og produktivitet” ved årsmøde om arbejdsmiljø for arbejdsmiljø-
grupperne i Guldborgsund Kommune. Nykøbing Falster. 

 
6.2.13 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital: Vejen til højere triv-

sel og produktivitet” ved arbejdsmiljøtemadag for ansatte i Gribskov 
Kommune. Helsinge.  

 
7.2.13 Holdt oplæg om ”Social kapital i Sundhed og Omsorg: Vejen til højere 

trivsel og produktivitet”  ved Kick Off møde. Lokalcenter Skåde, Høj-
bjerg. 

 
28.2.13 Holdt oplæg om ”Social kapital: Vejen til højere trivsel og produktivi-

tet” ved temadag for tillidsrepræsentanter i SUF. Københavns Kom-
mune. 

 
20.3.13 Holdt oplæg om ”Arbejdsmiljø, trivsel og kvalitet – hvordan hænger det 

sammen?” for Psykiatricenteret ved Bispebjerg Hospital. Region Ho-
vedstadens Psykiatri. København.   

 
17.4.13 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital: Vejen til højere triv-

sel og produktivitet”  for temadag for ansatte i Fanø Kommune. Nord-
by, Fanø. 

 
23.4.13 Holdt oplæg om ”Trivselsmåling i Fredensborg Kommune” ved møde 

på Fredensborg Rådhus. Kokkedal.   
 
30.4.13 Holdt oplæg om ”Hvad ved vi egentlig om stress?” ved sundhedssemi-

nar for ansatte i TopDanmark. Vejle. 
 
15.5.13 Gentagelse af sundhedsseminaret for ansatte i TopDanmark. Ballerup.   
 
1.5.13 Holdt oplæg om ”Social kapital og kerneopgaven” ved lederkonference 

for ledere i Aabenraa Kommune. Vingsted Centeret, Bredsten.    
 
14.5.13 Holdt oplæg om ”Social kapital i praksis: Vejen til højere trivsel og 

produktivitet”, ”Samarbejde om social kapital – hvordan gør man det?” 
og ”Et spadestik dybere med social kapital” ved Temadag for Arbejds-
miljøorganisationen i Vejdirektoratet, DGI byen, København.  
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16.5.13 Holdt oplæg om ”Brug personalepolitikken til at skabe øget social kapi-
tal i afdelingen” ved temamøde for alle MED-udvalg på Aarhus Univer-
sitetshospital, Aarhus. 

 
27.5.13 Holdt oplæg om ”Social kapital i Sundhed og Omsorg: Vejen til højere 

trivsel og produktivitet” for ansatte i Svendborg Kommune. Hvedholm 
Slot, Faaborg.  

 
28.5.13 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital – vejen til både højere 

arbejdsglæde og bedre kvalitet” for ansatte i Aabenraa Kommune. 
Aabenraa.  

 
28.5.13 Holdt oplæg om ”Social kapital i Sundhed og Omsorg: Vejen til højere 

trivsel og produktivitet” ved teamledermøde i Aarhus Kommune, 
Sundhed og Omsorg. Trøjborg.  

 
3.6.13 Holdt oplæg om ”Social kapital. Vejen til både kvalitet og trivsel” ved 

temadag for Endokrinologisk Afdeling M ved Odense Universitets-
hospital. Hotel Scandic, Odense.  

 
4.6.13 Holdt oplæg om ”Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet” 

ved temadag for distrikt nord, Næstved Kommune. Næstved.  
 
17.6.13 Holdt oplæg om ”Social kapital, trivsel og kerneopgaven” ved tema-

møde for arbejdsmiljøgrupperne i Fredensborg Kommune. Langebjerg-
hallen, Humlebæk. 

 
17.6.13 Holdt oplæg om ”Arbejdsmiljø, social kapital og de seks guldkorn” 

samt om ”Hvordan man arbejder med psykisk arbejdsmiljø” ved 
temadag om rammesætning af arbejdsmiljøarbejdet i Gribskov 
Kommune. Tinghuset, Helsinge.  

 
20.6.13 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital – vejen til både højere 

arbejdsglæde og bedre kvalitet” for MED udvalget, daginstitution Midt-
by på Rådhuset og for hele personalet i Ceres Sundhedscenter. Horsens. 

 
24.6.13 Holdt oplæg om ”Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet” 

for personalet på skolen. SOSU skolen, Odense.  
 
20.8.13 Holdt oplæg om ”De skjulte velfærdsreserver – viden og visioner om 

offentlig ledelse med social kapital” for kommunaldirektører fra Norge. 
Rådmannssamling, Hotel Phoenix, København.  

 
30-31.8.13 Holdt kursus for skoler fra Ikast-Brande om social kapital – vejen til 

den gode arbejdsplads: ”Hvad er social kapital?”, ”Kerneopgaven: 
Kvalitet, produktivitet og innovation” og ”Kvalitet i kerneopgaven. 
Hvordan gør man?”. Skarrildhus, Kibæk, Herning.  
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5.9.13 Holdt oplæg om ”Trivsel, produktivitet og kvalitet – Et spørgsmål om 
social kapital” for ansatte ved Medicinsk Afdeling O. Herlev Hospital.   

 
10.9.13 Holdt oplæg om ”Arbejde-familie konflikt. Vilkår eller valg? ved 

personaledag for Teologisk Fakultet. Københavns Universitet.  
 
24.9.13 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital – vejen til både højere 

arbejdsglæde og bedre kvalitet” ved chefseminar for Statens Serum-
institut. Bymose Hegn, Helsinge.  

 
25-26.9.13 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital: Vejen til højere 

trivsel og produktivitet” ved  Inspirationsdag for Sektor-MED for Børn 
og Skole i Aabenraa Kommune. Compass Congress Center, Rødekro.  

 
27.9.13 Holdt temadag i samarbejde med Dacapo Teatret om kommunikation 

for Urologisk Afdeling på Herlev Hospital. Herlev Medborgerhus, Her-
lev. 

 
22.10.13 Holdt oplæg om ”Social kapital i praksis: Vejen til højere trivsel og 

produktivitet” ved afdelingsseminar for ansatte i Vejdirektoratet. Mid-
delfart.  

 
22.10.13 Holdt oplæg om ”Stress. Hvad er det, og hvordan undgår vi det?” for 

ansatte og familie i Sourcing Operations, Novo Nordisk. Bagsværd.  
 
30.10.13 Holdt samme oplæg for ansatte og familier ved Novo Nordisk, Kalund-

borg.  
 
23.10.13 Holdt oplæg om ”Gribskov kommunes arbejdsmiljøpolitik. Hvordan 

skal den udformes?”  for arbejdsmiljøorganisationen i Gribskov Kom-
mune. Gribskov Kulturhal, Helsinge.  

 
24.10.13 Holdt oplæg om ”Skolens sociale kapital: Vejen til højere trivsel og 

kvalitet” ved seminar for Rektorforeningen og GL. GL, København. 
 
28.10.13 Holdt oplæg om ”Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet” 

ved temaeftermiddag for arbejdsmiljøgrupperne i Høje Taastrup Kom-
mune. Hedehuset, Hedehusene.   

 
4.11.13 Holdt oplæg om ”Bedre psykisk arbejdsmiljø: Fup, fakta og Den Stærke 

Trekant” ved møde for de ansatte i Type2Dialog. Lyngby.  
 
5.11.13 Holdt oplæg om ”Godt psykisk arbejdsmiljø – et spørgsmål om ledelse 

og social kapital” ved arbejdsmiljøseminar for ansatte i Rigspolitiet. 
Hotel Pejsegården, Brædstrup. 

 
6.11.13 Holdt oplæg om ”Medarbejdertrivsel og social kapital i gymnasiet” for 

ansatte ved Ringkøbing Gymnasium. Hotel Ringkøbing.  
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7.11.13 Holdt oplæg om ”Bedre psykisk arbejdsmiljø: Fup, fakta og Den Stærke 

Trekant” ved temamøde for Arbejdstilsynets psykologer. København.  
 
8.11.13 Holdt oplæg om ”Gribskov kommunes arbejdsmiljøpolitik. Fra hvad til 

hvordan” ved møde om kommunens arbejdsmiljøpolitik. Helsinge.  
 
14.11.13 Holdt oplæg om ”Trivsel, produktivitet og kvalitet – Et spørgsmål om 

social kapital” ved møde for ansatte ved Hoved-Neuro Centeret, Aarhus 
Universitetshospital. DNC-Auditoriet, Aarhus.  

 
5.12.13 Holdt oplæg om ”Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet” 

ved konference for ansatte i CAB (Center for Afklaring og Beskæftigel-
se) i Københavns Kommune. Bella Sky, København.  

 
9.1.14 Holdt oplæg om ”Krav og udfordringer i arbejdet: Arbejdsmængde, 

følelsesmæssige krav og vold” ved møde for arbejdsmiljøgrupperne i 
Kalundborg Kommune. Kalundborg.     

 
14.1.14 Holdt oplæg om ”Ledelse og arbejdsmiljø” ved forskningsseminar i 

forbindelse med Niels Møllers afsked på DTU. DTU, Kgs. Lyngby.  
 
15.1.14 Holdt oplæg ved workshop for ansatte i Aalborg Kommune om 

”Strategiske indsatsområder i kommunen”. Aalborg.  
 
23.1.14 Holdt oplæg om ”Ledelse og psykisk arbejdsmiljø. Balancen mellem 

stress og engagement” ved udviklingsinternat for sekretariatsledere ved 
Odense Universitetshospital. Hotel Christiansminde, Svendborg.  

 
27.1.14 Holdt oplæg om ”Social capital – the path to higher engagement and 

productivity” ved Master Class organiseret af Dansk Industri. Industri-
ens Hus, København.  

 
29.1.14 Holdt oplæg om ”Trivsel og arbejdsglæde – social kapital” ved det store 

ledermøde for ansatte i Esbjerg Kommune. Musikhuset, Esbjerg.  
 
30.1.14 Holdt oplæg om ”Sammenhæng mellem organisationsstruktur og 

arbejdsmiljø” ved møde om Gribskov Kommunes arbejdsmiljøpolitik. 
Haragergård, Helsinge.  

 
31.1.14 Holdt oplæg om ”Fastholdelse og videreudvikling af det gode arbejds-

miljø” og ”Implementering af politikken” ved møde om Gribskov Kom-
munes arbejdsmiljøpolitik. Haragergård, Helsinge.  

 
5.2.14 Holdt oplæg om ”Godt arbejdsmiljø, høj kvalitet og glade borgere: Tre 

sider af samme sag” ved årets arbejdsmiljødag i Gribskov Kommune. 
Kultursalen, Helsinge.  
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26.2.14 Holdt oplæg om ”Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet” 
og ”Social kapital: Nogle praktiske eksempler” ved temadag om social 
kapital for MED-organisationen. Hvalsøhallerne, Hvalsø.   

 
27.2.14 Holdt oplæg om ”Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet”, 

”Praktiske eksempler fra det virkelige liv” og ”Social kapital. Hvordan 
kommer vi videre?  ved arbejdsmiljøtemadag om social kapital i 
Ringsted Kommune. Ringsted.  

 
28.2.14 Holdt oplæg om ”Social kapital – perspektiver og udfordringer” ved 

lederseminar i Rigspolitiet. Tune Kursuscenter, Tune.  
 
5.3.14 Holdt oplæg om ”Social kapital – perspektiver og udfordringer” ved 

temadag for politiet på Fyn. Odense.  
 
19.3.14 Holdt oplæg om ”Trivsel, produktivitet og kvalitet – Et spørgsmål om 

social kapital” ved temadag for Onkologisk Afd R, Odense Universi-
tetshospital. Odense. 

 
24.3.14 Holdt oplæg om ”Hvilken betydning har social kapital for forandring-

er?” ved arbejdsmiljøkonference for AUH. Centralværkstedet, Aarhus.  
 
27.3.14 Holdt oplæg om ”At øge virksomhedens sociale kapital” ved Social 

Kapital Konferencen. Vilcon, Slagelse.   
 
28.3.14 Holdt oplæg om ”Kerneopgaven” i Netværk for Social Kapital. Rigs-

hospitalet, København.  
 
1.5.14 Holdt oplæg om ”Vejen til den gode arbejdsplads” ved konferencen ”Vi 

gør en positiv forskel” for ansatte ved Statsforvaltningen. Vingsted 
Centeret, Bredsten. 

 
8.5.14 Holdt oplæg om ”Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet” 

og ”Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet: Nogle eks-
empler” ved temadag om social kapital for Svendborg Kommune. 
Borgerforeningen, Svendborg.  

 
19.5.14 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø og social kapital – perspektiver 

og udfordringer” ved møde for de to hovedudvalg i DONG. DONG, 
Gentofte.  

 
21.5.14 Holdt oplæg om ”Vandret og lodret social kapital – hvor er udfordring-

erne?”, ”Social kapital – hvad er hovedpointerne?” og ”Hvordan kan 
man bruge målingerne, og hvad skal de til for?” ved Social Kapital 
Startkonferencen for Ballerup Kommune. Ballerup Superarena.  
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27.5.14 Holdt oplæg om ”Social Kapital – vejen til højere produktivitet, kvalitet 
og trivsel?” ved Politilederforeningens generalforsamling. Comwell, 
Middelfart.  

 
2.6.14 Holdt oplæg om ”Social kapital – vejen til at styrke Hundested Skole” 

ved møde for de ansatte ved skolen. Hundested.  
 
2.6.14 Holdt oplæg om ”Social kapital – vejen til at styrke Hillerød Lille  

Skole” ved møde for de ansatte om social kapital. Hillerød.  
 
4.6.14 Holdt oplæg om ”Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet”    

og ”Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet: Nogle eks-
empler” ved temadag om social kapital. Svendborg Teater, Svendborg. 

 
10.6.14 Holdt oplæg om ”Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet”  

og ”Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet: Nogle eks-
empler” ved temadag om social kapital. Kalundborghallerne, Kalund-
borg. 

 
12.6.14 Holdt oplæg om ”Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet” 

og ”Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet: Nogle eks-
empler” ved temadag for alle i Børn og Unge. Roskilde Kongrescenter, 
Roskilde. 

 
13.6.14 Holdt oplæg om ”Fravær, trivsel og arbejdsmiljø – hvordan hænger det 

sammen?” ved personalepolitisk konference for ansatte i Frederiks-
sunds Kommune. Frederikssundhallerne. 

 
13.6.14 Holdt oplæg om ”Social kapital, trivsel og produktivitet – hvordan 

hænger det sammen?” ved personaledag på Nuklearmedicinsk Afdeling. 
Gentofte Sygehus, Gentofte.  

 
19.6.14 Holdt oplæg om ”Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet” 

og ”Social kapital. Nogle praktiske eksempler” ved temadag om social 
kapital for MED-organisationen. Kirke Saaby Forsamlingshus, Kirke 
Saaby. 

 
14.8.14 Holdt oplæg om ”Social kapital og psykisk arbejdsmiljø” for ansatte 

ved Kalundborg Gymnasium og HF. Kalundborg.  
 
26.8.14 Holdt oplæg om ”Social kapital og psykisk arbejdsmiljø” for ansatte 

ved Sdr. Bjert Centralskole. Bjert.  
 
4.9.14 Holdt oplæg om ”Social kapital, god ledelse og høj trivsel – tre sider af 

samme sag” ved ledermøde om trivselsmålingen i Lyngby-Taarbæk 
Kommune. Virum Hallen, Virum.  
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11.9.14 Holdt oplæg om ”Social kapital og psykisk arbejdsmiljø” ved møde for 
de ansatte på Th Langs HF og VUC. Silkeborg.  

 
16.9.14 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital. Vejen til højere pro-

duktivitet og engagement” ved konference om sundhedsfremme på 
arbejdspladsen arrangeret af Dansk Industri. Odense Congress Center. 

 
17.9.14 Holdt oplæg om ”Social kapital og psykisk arbejdsmiljø I”, ”Social 

kapital og psykisk arbejdsmiljø II: Relationerne på arbejdspladsen” og 
”Social kapital og psykisk arbejdsmiljø III: Kerneopgaven” for alle 
arbejdspladser under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Statens 
Serum Institut, København. (Samme møde blev afholdt den 18-9, 19-9, 
29-9, 30-9 og 1-10).  

 
3.10.14 Holdt oplæg om ”Trivsel, produktivitet og kvalitet – Et spørgsmål om 

social kapital” for ansatte ved Anæstesiologisk Afdeling, Roskilde 
Sygehus. Roskilde. 

 
22.10.14 Holdt oplæg om ”Kerneopgaven og arbejdsmiljøet – hvordan hænger 

det sammen?” ved arbejdsmiljøkonference for Varde Kommune. Helle 
Hallen, Årre.   

 
22.10.14 Holdt oplæg om ”Godt psykisk arbejdsmiljø – det handler om guldkorn 

og diamanter” ved fyraftensmøde om psykisk arbejdsmiljø for Ringkø-
bing-Skjern Kommune. Idrætscenteret, Videbæk. 

 
23.10.14 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø – et spørgsmål om guldkorn og 

diamanter” ved møde for arbejdsmiljøorganisationen i Kalundborg 
Kommune. Gørlev Hallen, Gørlev. 

 
29.10.14 Holdt oplæg om ”Godt psykisk arbejdsmiljø – det handler om guldkorn 

og diamanter” ved Kick-off møder hos Embedslægerne Nord og Syd. 
Randers og Kolding. 

 
3.11.14 Holdt oplæg om ”Social kapital og psykisk arbejdsmiljø” for ansatte på 

Byhaveskolen, Svendborg.  
 
4.11.14 Holdt oplæg om ”Social kapital, effektivitet og trivsel” ved MED kon-

ference for Viborg Kommune. Tinghallen, Viborg.  
 
5.11.14 Holdt oplæg om ”Trivsel og produktivitet – to sider af samme sag” ved 

Lederdage i Viborg Kommune. Viborg Lounge. 
 
6.11.14 Holdt oplæg om ”En god arbejdsplads – også efter OK13” for ansatte 

ved HHX og HTX ved Selandia Gymnasierne. Slagelse. 
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13.11.14 Holdt oplæg om ”Trivselsundersøgelsen 2014. Hvordan bruger vi den i 
praksis?” ved Arbejdsmiljøkonferencen 2014 i Aabenraa Kommune. 
NH Konference og Kursuscenter, Rødekro. 

 
14.11.14 Holdt oplæg om ”Godt psykisk arbejdsmiljø – det handler om guldkorn 

og diamanter” ved temamøde om social kapital. Kalundborg Special-
center. 

 
17.11.14 Holdt oplæg om ”Stress, faglig kvalitet og kommunikation” ved 

arbejdsmiljøkonferencen i Den Sociale Virksomhed i Region Hoved-
staden. Regionsgården, Hillerød. 

 
18.11.14 Holdt oplæg om ”Social Kapital – vejen til højere produktivitet, kvalitet 

og trivsel?” ved møde for Fremmedpolitiet. Flyvestation Skalstrup, 
Gadstrup. 

 
20.11.14 Holdt oplæg om ”Social kapital, trivsel og produktivitet – hvordan 

hænger det sammen?” ved møde for MED-organisationen i Roskilde 
Kommune. Rådhuset, Roskilde. 

 
3.12.14 Holdt oplæg om ”Vurdering af TrivselOP konceptet og dets anvendel-

se” ved TrivselOP-symposium arrangeret af Region Hovedstaden. DGI-
byen, København. 

 
4.12.14 Holdt oplæg om ”Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet” 

og ”Social kapital. Nogle praktiske eksempler” ved temadag for Sund-
hed og Omsorgs ledere i Roskilde Kommune. Roskilde Rådhus. 

 
5.12.14 Holdt oplæg om ”	Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivi-

tet” og ”Social kapital. Nogle praktiske eksempler” ved temadag for 
arbejdsmiljøgrupperne inden for institutions- og skoleområdet i Høje 
Taastrup Kommune. Hedehuset, Hedehusene. 

 
15.12.14 Holdt oplæg om ”Undersøgelsen af professionel kapital på Th Lang. 

Resultater og perspektiver” for ansatte på Th Langs HF og AVU. Silke-
borg.  

 
7.1.15 Holdt oplæg om ”Måling og anvendelse af social kapital i Ballerup 

kommune” ved møde på Ballerup Rådhus. Ballerup. 
 
12.1.15 Holdt oplæg om ”Den gode skole med høj professionel kapital”, 

”Kvalitet i kerneopgaven” og ”Den gode kommunikation” ved tema-
møde om kommunikation for de ansatte. Gammel Hellerup Gymna-
sium, Gentofte.    

 
14.1.15 Holdt oplæg om ”Trivselsmålinger. Hvor er de særlige udfordringer?” 

ved gå-hjem-møde om trivselsmålinger. Kilen, Copenhagen Business 
School, Frederiksberg.  
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17.1.15 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø 2015. Hvad siger undersøgel-

sen?” ved møde for de ansatte. Gribskov Skole, Helsinge. 
 
20-21.1.15 Medarrangør ved to-dages SU Seminar om Samarbejdskultur/Social 

kapital for Erhvervsskolen i Aars. Holdt oplæg om ”I.	Kort præsenta-
tion af indholdet i seminaret”, ”II. Social kapital - Tillid og retfærdig-
hed”, ”III. Human og beslutningskapital”, ”IV. Ledelse og fair proces”, 
”V. Kerneydelse og kerneopgave”, ”VI. Samarbejde, teams og viden-
deling”, ”VII. Kommunikation, møder, lytning”, ”VIII. Anerkendelse”, 
”IX. Elevernes motivation og adfærd” og ”X. Den stærke trekant”.           
Himmerland Golf og Spa Resort, Gatten.  

 
17.3.15 Holdt oplæg om ”Social kapital – vejen til at styrke Lykkebo Skole” for 

de ansatte på skolen. Lykkebo Skole, Valby. 
 
9.4.15 Holdt oplæg om ”Social kapital, trivsel og produktivitet – hvordan 

hænger det sammen?” ved møde for ansatte i Roskilde Kommune. Råd-
huset, Roskilde. 

 
22.4.15 Holdt oplæg om ”Vejen til den gode arbejdsplads – de seks guldkorn og 

de tre diamanter” ved møde for arbejdsmiljøgrupperne i DONG. 
DONG, Gentofte. 

 
23.4.15 Holdt oplæg om ”Professionel og social kapital – perspektiver for triv-

sel og bundlinje” ved seminar for virksomhedens samarbejdsudvalg. 
BEC (Bankernes Edb Central), Roskilde.  

 
29.4.15 Holdt oplæg om ”Arbejdsmiljø og kvalitet – et spørgsmål om social ka-

pital” og ”Kvalitet og evidens – et eksempel fra det virkelige liv” ved 
møde for ansatte i Bo og Servicecenter Høng, Kalundborg Kommune. 
Høng. 

 
5.5.15 Holdt oplæg om ”Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet” 

ved temaeftermiddag for OMU Voksen & Handicap, Roskilde Kom-
mune. Lindelunden, Roskilde. 

 
7.5.15 Holdt oplæg om ”Professionel kapital – dens anvendelsesmuligheder i 

udviklingen af gymnasiernes evne til at kvalificere effekten af undervis-
ningen” ved strategiseminar for ansatte på Birkerød Gymnasium. 
Birkerød.  

 
8.5.15 Holdt oplæg om ”Social kapital. Hvad er ledelsens rolle?” ved 

lederseminar for Roskilde Kommune. Helenekilde, Tisvilde. 
 
20.5.15 Holdt oplæg om ”Social kapital og styrket samarbejds- og arbejdsmiljø-

arbejde” på den årlige arbejdsmiljødag for Vejdirektoratet. Park Inn, 
København.  
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30.5.15 Holdt oplæg om ”Social kapital og kerneopgaven” ved fælles 

personalelørdag for ansatte i område Midtvest, Roskilde Kommune. 
Hørgården, Roskilde.  

 
2.6.15 Holdt oplæg om ”Høj social kapital: Vejen til den gode arbejdsplads 

med høj kvalitet og god trivsel”, ”Hvorfor eksisterer vores arbejdsplads: 
Kerneydelsen og kerneopgaven”, ”Gør vi det, der virker? Eller spilder 
vi vores tid? Om kvalitet og evidens” og ”Hvordan arbejder man med 
social kapital og psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen?” ved netværks-
møde for AMR og forstandere. Skansen, Ringsted. 

 
3.6.15 Holdt oplæg om ”Professionel kapital. Hvad er det, og hvor ligger 

Svendborg Erhvervsskole?” ved Bestyrelsesseminar for Svendborg 
Erhvervsskole. Hotel Faaborg Fjord, Faaborg.  

 
18.6.15 Holdt oplæg om ”Høj social kapital: Vejen til den gode arbejdsplads 

med høj kvalitet og god trivsel”, ”Relationerne på arbejdspladsen: Vi er 
hinandens arbejdsmiljø”, ”Ledelse: Hvad betyder ledelse for den sociale 
kapital?” og ”Kerneopgaven: Hvad er institutionens kerneopgave, og 
hvem fastlægger den?” ved møde i Ledelsesnetværket for Hvidovres 
Børneinstitutioner. Tune Kursuscenter, Greve. 

 
10.8.15 Holdt oplæg om ”Professionel kapital. Hvad er det, og hvad kan BK 

bruge det til?” og ”Professionel kapital på Bagsværd Kostskole og 
Gymnasium” ved møde for de ansatte på Bagsværd Kostskole og Gym-
nasium. Bagsværd.  

 
19.8.15 Holdt oplæg om ”Professionel kapital. Hvad er det, og hvad kan Odense 

Katedralskole bruge det til?” ved møde for de ansatte. Odense Katedral-
skole, Odense.  

 
28.8.15 Holdt oplæg om ”Social kapital, trivsel og kvalitet – hvordan hænger 

det sammen?” ved temadag for ansatte på Center for Beskæftigelse, 
Sprog og Integration i Københavns Kommune. CBSI, København.  

 
4.9.15 Holdt oplæg om ”Professionel kapital og social kapital. Et initiativ på 

gymnasieområdet” ved møde i Netværksgruppen for Social Kapital. 
Team Arbejdsliv, Valby. 

 
8.9.15 Holdt oplæg om ”Professionel kapital. Hvad er det, og hvad kan Køge 

Gymnasium bruge det til” for de ansatte ved gymnasiet. Køge.  
 
10.9.15 Holdt oplæg om ”Professionel kapital. Hvad er det, og hvad kan Sorø 

Akademis Skole bruge det til?”  for ansatte på Sorø Akademis Skole. 
Sorø. 
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22.9.15 Stod i samarbejde med Dacapo Teatret for afholdelse af temadag om 
social kapital. Holdt oplæg om ”Kommunens strategi og social kapital”, 
”Hvad er social kapital, og hvorfor er det relevant?”, ”Kerneopgaven – 
hvad er den, og hvem fastlægger den?”, ”Tillid og mistillid – gør det en 
forskel?” og ”Samarbejde på tværs – hvordan man bygger broer”.          
Møde for TR, AMR og ledere i Herlev Kommune. Teatersalen, Herlev. 

 
28.9.15 Holdt oplæg om ”Social kapital – vejen til bedre skoler” ved arrange-

ment for skolerne i Varde Kommune. Danhostel, Oksbøl.  
 
29.9.15 Stod i samarbejde med Dacapo Teatret for temadag om kvalitet i kerne-

opgaven for ansatte på University College, Syddanmark. UC SYD, Es-
bjerg.  

 
30.9.15 Holdt oplæg om ”Professionel kapital. Hvad er det, og hvad kan Skan-

derborg Gymnasium bruge det til?” for ansatte på gymnasiet. Skander-
borg.  

 
21.10.15 Holdt oplæg om ”Professionel kapital. Hvad er det, og hvad kan Frede-

riksborg Gymnasium bruge det til?” for ansatte på gymnasiet. Hillerød. 
 
29.10.15 Holdt oplæg om ”Professionel kapital – vejen til bedre skoler og institu-

tioner” ved møde om professionel kapital for skoler i område Grenåvej 
Øst, Aarhus Kommune. Sølystskolen, Egå. 

 
4.11.15 Holdt oplæg om ”Trivsel, produktivitet og kvalitet: Et spørgsmål om 

social kapital” ved temadag om den brændende platform for ansatte på 
Klinisk Onkologisk Afd & Palliativ Enhed, Roskilde Sygehus. Univer-
sity College, Roskilde. 

 
12.11.15 Holdt oplæg om ”Professionel kapital. Hvad er det, og hvad kan Hor-

sens HF & VUC bruge det til?”, ”Professionel kapital. Hvordan står det 
til på Horsens HF og VUC?” og ”Professionel kapital. Hvordan 
kommer skolen videre?”     

 
27.11.15 Holdt oplæg om ”Godt psykisk arbejdsmiljø – det handler om guldkorn 

og diamanter” ved StoreMED dag for Albertslund Kommune. First 
Hotel, Høje Taastrup.  

 
8.12.15 Holdt oplæg om ”Professionel kapital. Hvad er det, og hvad kan Midt-

fyns Gymnasium bruge det til?” og ”Professionel kapital. Hvordan står 
det til på Midtfyns Gymnasium?” ved møde for de ansatte på gymna-
siet. Ringe.  

 
9.12.15 Holdt oplæg om ”Professionel kapital. Hvad er det, og hvad kan 

Tørring Gymnasium bruge det til?” for de ansatte på gymnasiet. Tør-
ring.   
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10.12.15 Holdt oplæg om ”Professionel kapital. Hvad er det, og hvad kan Nørre-
sundby Gymnasium & HF bruge det til?” ved møde for de ansatte på 
gymnasiet. Nørre Sundby. 

 
7.1.16 Holdt oplæg om ”Investering i social kapital i kampen mod vold og 

trusler?” ved arbejdsmiljøkonference i Region Hovedstaden. Operaen, 
København. 

 
16.1.16 Holdt oplæg om ”Organisationsændringer i kommunen: Ledelse med 

høj social kapital er vejen” ved møde for Faaborg-Midtfyns skoleledere 
m.fl. Nyborg.  

 
26.1.16 Holdt oplæg om ”Professionel kapital. Hvad er det, og hvad kan Tiet-

gen bruge det til?” og ”Professionel kapital. Hvordan står det til på 
Tietgen?” ved møde for de ansatte på Tietgen Handelsgymnasium. 
Odense. 

 
28.1.16 Holdt oplæg om ”Godt psykisk arbejdsmiljø – hvordan bliver vi gode til 

at samarbejde om kerneopgaven?” ved seminar for de ansatte ved 
ungeenheden under Albertslund Jobcenter. Sørup Herregård, Ringsted.  

 
28.1.16 Holdt oplæg om ”Hvordan kan skolen forbedre trivsel og kvalitet i en 

tid med nedskæringer?” for ansatte ved Slagelse Gymnasium. Slagelse.  
 
2.2.16 Holdt oplæg om ”Professionel og social kapital – perspektiver for 

trivsel og bundlinje” ved workshop for BEC’s ledergruppe. BEC (Ban-
kernes Edb Central), Roskilde.    

 
23.2.16 Holdt oplæg om ”Hvad er professionel kapital – og hvilke perspektiver 

er der for Herlufsholm Skole?”, ”Relationerne på arbejdspladsen: Vi er 
hinandens arbejdsmiljø”, ”Det som det hele drejer sig om: Kerneopga-
ven og eleverne” og ”Fælles om kerneopgaven: Det professionelle 
læringsfællesskab” ved møde for de ansatte på Herlufsholms Skole. 
Næstved.  

 
24.2.16 Holdt oplæg om ”Hvad er professionel kapital – og hvilke perspektiver 

er der for Herlufsholm Gymnasium?”, ”Samarbejde og ledelse. Hvor-
dan fremmes den professionelle kapital?”, ”Relationerne mellem kolle-
gerne: Vi er hinandens arbejdsmiljø” og ”Det som det hele drejer sig 
om: Kerneopgaven og eleverne” ved møde for de ansatte ved Herlufs-
holms Gymnasium. Næstved. 

 
2.3.16 Holdt oplæg om ”Skolernes professionelle kapital: Vejen til den frem-

ragende skole” ved kursus for skoleledere, TR og AMR i Randers 
Kommune. Tirsdalens Skole, Randers. 
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30.3.16 Holdt oplæg om ”Psykisk arbejdsmiljø og social kapital – perspektiver 
og udfordringer” ved møde for LVU, Udbetaling Danmark. Frederiks-
havn. 

 
5.4.16 Holdt oplæg om ”Social kapital, trivsel og produktivitet – hvordan 

hænger det sammen?” og ”Social kapital. Nogle praktiske eksempler” 
ved møde for arbejdsmiljøgrupperne i Ishøj Kommune. Rådhuset, Ishøj. 

 
6.4.16 Holdt oplæg om ”Hvordan kan skolen forbedre trivsel og kvalitet i en 

tid med nedskæringer?” for ansatte ved Herning Gymnasium. Herning. 
 
7.4.16 Holdt oplæg om ”Professionel kapital. Hvad kan skolerne bruge det til, 

og hvordan får man den målt?” ved temakursus i Uddannelsesforbun-
det. Hotel Svendborg, Svendborg. 

 
8.4.16 Holdt oplæg om ”Albertslund idrætsanlæg – hvorfor er vi her? Hvad er 

vores kerneopgave?” ved temadag for ansatte ved Albertslund Kommu-
nes Idrætsanlæg. Metalskolen, Slangerup. 

 
14.4.16 Holdt oplæg om ”Arbejdet med professionel kapital i gymnasier m.v.” 

ved møde i Hindsgavl Netværket for rektorer. Klarskovgård, Korsør.   
 
19.5.16 Holdt oplæg om ”Opgaver og resurser – hvorfor har vi altid for lidt 

tid?” ved møde for arbejdsmiljøgrupperne i Brøndby Kommune. Kul-
turhuset Brønden, Brøndby. 

 
27.5.16 Holdt oplæg om ”Professionel kapital. Hvad er det, og hvad kan Borup-

gaard Gymnasium bruge det til?” og ”Professionel kapital. Hvordan står 
det til på Borupgaard?” ved møde for de ansatte ved Borupgaard Gym-
nasium. Ballerup. 

 
14.6.16 Holdt oplæg om ”Den professionelle kapital: Vejen til den fremragende 

arbejdsplads for B & U området” ved uddannelsesdag for HMU i Aar-
hus Kommune. Lisbjerg Skole, Aarhus. 

 
4-5.8.16 Holdt oplæg om ”Hvad er social og professionel kapital for noget? Og 

hvorfor er det vigtigt for os?”, ”Vi er hinandens arbejdsmiljø. Hvorfor 
er relationerne så vigtige – og hvordan kan vi arbejde med dem?”, 
”Kortlægningen af professionel kapital på de to skoler. Hvad viste un-
dersøgelsen?” og ”Skolens kerneopgave – hvad er det? Og hvordan 
arbejder vi med at øge og synliggøre kvalitet?” ved internat om 
professionel kapital for ansatte ved Selandia HHX og HTX. Sorø Stor-
kro, Sorø.   

 
8.8.16 Holdt oplæg om ”Professionel kapital. Hvad er det, og hvad kan Hor-

sens Statsskole bruge det til?” samt ”Professionel kapital. Hvordan står 
det til på Horsens Statsskole?” ved møde for skolens ansatte. Horsens 
Statsskole, Horsens.  
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19.8.16 Holdt oplæg om ”Professionel kapital. Hvad er det, og hvad kan vi 

bruge det til?  for ansatte ved henholdsvis EUD/VEU og de gymnasiale 
uddannelser ved Campus Bornholm. Rønne.  

 
22.8.16 Holdt oplæg om ”Professionel kapital og professionelle læringsfælles-

skaber” ved  arbejdsmiljøkonference for ansatte ved VIA University 
College. VIA University College, Aarhus. 

 
29.8.16 Holdt oplæg om ”Professionel kapital i gymnasiet. Perspektiver og 

resultater” og ”Professionel kapital. Hvordan står det til på Greve Gym-
nasium?” ved møde for gymnasiets ansatte. Greve Gymnasium, Greve. 

 
7.9.16 Holdt oplæg om ”Professionel kapital i gymnasiet. Hvad er det, og hvad 

kan det bruges til?” ved møde for de ansatte ved Frederikshavns 
Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavns Gymnasium, Frederikshavn.  

 
12.9.16 Holdt oplæg om ”Social kapital med fokus på kerneopgaven” for 

ansatte ved Måløvhøj Skole. Måløvhøj Skole, Ballerup. 
 
20.9.16 Holdt oplæg om ”Professionel kapital: Vejen til den fremragende skole” 

ved personalearrangement for ansatte ved Randers Kommunes skoler. 
Randers Arena, Randers. 

 
22.9.16 Holdt oplæg om ”Status for undersøgelserne om professionel kapital på 

de gymnasiale uddannelser” ved møde i Nordjysk GL Netværk. Nørre-
sundbys Gymnasium & HF, Nørresundby. 

 
2.11.16 Holdt oplæg om ”Professionel og social kapital i de gymnasiale 

uddannelser. I. Hvad taler vi om? II. Ledelse og samarbejde. III. 
Skolens kerneopgave. IV. Det videre arbejde” ved pædagogisk dag for 
skolens ansatte. Nyborg Gymnasium, Nyborg. 

 
4.11.16 Holdt oplæg om ”Professionel kapital og kerneopgaven – hvordan 

hænger det sammen?” og ”Social kapital. Nogle praktiske eksempler”   
ved møde for MED-udvalgene i Børne og Kulturforvaltningen i Rødov-
re Kommune. Hovedbiblioteket, Rødovre. 

 
9.11.16 Holdt oplæg om ”Social kapital, trivsel og produktivitet – hvordan hæn-

ger det sammen?” og ”Social kapital. Nogle praktiske eksempler” ved 
arbejdsmiljøkonference for ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i 
Næstved Kommune. Ny Ridehus, Næstved. 

 
10.11.16 Holdt oplæg om ”Professionel og social kapital på skolerne. I. Hvad 

taler vi om? II.	Ledelse og samarbejde. III. Skolens kerneopgave. IV. 
Det videre arbejde med social/professionel kapital. V. Social kapital. 
Nogle praktiske eksempler” for ledere og tillidsrepræsentanter fra 
skolerne i Vordingborg Kommune. Slangerupgaard, Faxe Ladeplads. 



 
 

68  

 
15.11.16 Holdt oplæg om ”Professionel kapital, det psykiske arbejdsmiljø og de 

ansattes trivsel” for ansatte ved Institut for Kultur og Globale Studier 
ved Aalborg Universitet. Comwell Hotel, Rebild.  

 
22.11.16 Holdt oplæg om ”Professionel kapital på VUF. Hvordan går det, og 

hvad kan det bruges til?” for ansatte ved VUF. Voksenuddannelses-
center Frederiksberg, Frederiksberg. 

 
30.11.16 Holdt oplæg om ”Professionel og social kapital i de gymnasiale uddan-

nelser. I. Hvad taler vi om? II. Ledelse og samarbejde. III. Skolens 
kerneopgave. IV. Det videre arbejde” ved personalemøde for de ansatte. 
Solrød Gymnasium, Solrød. 

 
13.12.16 Holdt oplæg om ”Professionel kapital på HF, Th. Lang. Udvikling og 

perspektiver” ved møde for de ansatte om professionel kapital. Th. 
Lang, Silkeborg.  

 
19.12.16 Holdt oplæg om ”Professionel kapital på Campus Bornholm. Resultater 

og perspektiver”, ”Professionel kapital på EUD/VEU. Campus Born-
holm”, ”Professionel kapital på HF, STX, HTX og HHX. Campus 
Bornholm” og ”Professionel kapital blandt TAP medarbejdere på 
Campus Bornholm”. Møder for de ansatte ved Campus Bornholm, 
Rønne.     

 
6.1.17 Holdt oplæg om ”Social og professionel kapital. Hvad, hvorfor og 

hvordan?” ved temamøde for ledere, TR og AMR i Hjørring Kommune. 
Bagterp Undervisningssted, Hjørring.   

 
18.1.17 Holdt oplæg om ”Professionel kapital i de gymnasiale uddannelser. 

Perspektiver og resultater” samt ”Professionel kapital. Hvordan står det 
til på Campus Vejle?” Campus Vejle, Vejle. 

 
19.1.17 Holdt oplæg om ”Professionel kapital i de gymnasiale uddannelser. 

Perspektiver og resultater” samt ”Professionel kapital. Hvordan står det 
til på Rybners? Rybners Gymnasium, Esbjerg.    

 
25.1.17 Holdt oplæg for ledere og ansatte ved Frederiksberg Forsyning om 

”Social kapital. Vejen til kvalitet, produktivitet og trivsel” ved flere 
arrangementer i januar og februar, 2017. Frederiksberg Forsyning, Fre-
deriksberg. 

 
7.2.17 Holdt oplæg om ”Professionel og social kapital. Brugbare begreber på 

de danske ungdomsuddannelser?” og ”Professionel og social kapital på 
skolerne. Skolens kerneopgave og det videre arbejde” ved fælles 
inspirationsdag. Aarhus Business College, Aarhus.   
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11.2.17 Holdt oplæg om ”Social og professionel kapital. Hvad er det, og 
hvorfor er det relevant?” samt ”Social og professionel kapital: 
Kerneopgaven, kvalitet og produktivitet” ved pædagogisk lørdag. 
Vibesholms Skole, Ishøj. 

 
2.3.17 Holdt oplæg om ”Et helt nyt kvalitetsbegreb? At arbejde med kvalitet i 

professionelle læringsfællesskaber” ved Danske Gymnasiers Ledelses-
træf. Nyborg Strand, Nyborg.    

 
2.3.17 Holdt oplæg om ”Arbejdspladsens sociale kapital. Hvad er det, hvordan 

opnår vi det, og hvad får vi ud af det?” samt ”Arbejdspladsens sociale 
kapital. Nogle praktiske eksempler” ved Odense Kommunes Hoved-
udvalgs døgnseminar. Hotel Comwell, Middelfart.    

 
3.3.17 Holdt oplæg om ”Professionel kapital i gymnasiet. Hvad er det, og hvad 

kan det bruges til?” for ansatte ved Brønderslev Gymnasium & HF-
kursus. Brønderslev Gymnasium, Brønderslev.    

 
7.3.17 Holdt oplæg om ”Professionel kapital på Nyborg Gymnasium” for 

gymnasiets bestyrelse. Nyborg Gymnasium, Nyborg. 
 
22.3.17 Holdt oplæg om ”Når udvikling af arbejdsmiljø, kerneopgave og 

service/ydelser til borgerne går hånd i hånd” samt ”Arbejdspladsens so-
ciale kapital. Nogle praktiske eksempler” ved temadag for arbejdsmiljø-
grupperne i Vordingborg Kommune. Mønshallerne, Stege.  

 
24.3.17 Holdt oplæg om ”Professionel og social kapital på skolerne. I. Hvad er 

det, og hvorfor er det relevant? II. Arbejdsglæde, stolthed og engage-
ment. III. Skolens kerneopgave. IV. Nogle praktiske eksempler”. Ved 
seminar om professionel kapital for ansatte ved Aspit skolerne. Helnan 
Marselis Hotel, Aarhus. 

 
28.3.17 Holdt oplæg om ”Social og professionel kapital. Vejen til både trivsel 

og kvalitet” for ansatte ved Baltorpskolen. Baltorpskolen, Ballerup. 
 
30.3.17 Holdt oplæg om ”Professionel og social kapital i de gymnasiale uddan-

nelser. I. Hvad taler vi om? II. Ledelse og samarbejde. III. Skolens 
kerneopgave. IV. Det videre arbejde” ved personalemøde for skolens 
ansatte. Aalborg Katedralskole, Aalborg. 

 
4.4.17 Holdt oplæg om ”Professionel kapital: Et nyttigt begreb og en metode 

til kortlægning” ved møde for de ansatte. Viborg-Skive HF & VUC, Vi-
borg.     

 
6.4.17 Holdt oplæg om ”Velfærd med omtanke” sammen med borgmester 

Ninna Thomsen for medlemmerne af debatforum OMTANKE. Mellem-
folkeligt Samvirke, København N.  
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25.4.17 Holdt oplæg om ”Professionel kapital: Et nyttigt begreb og en metode 
til kortlægning” ved møde for de ansatte. VUC Roskilde, Roskilde. 

 
26.4.17 Holdt oplæg om ”Professionel og social kapital på ungdomsuddan-

nelserne. I. Hvad taler vi om? II. Ledelse og samarbejde. III. Skolens 
kerneopgave. IV. Det videre arbejde” på personalemøde for ansatte ved 
VUC Vest, Esbjerg. 

 
16.5.17 Holdt oplæg om ”Professionel kapital – effektiv opgaveløsning og 

stressforebyggelse” for ansatte ved Syddjurs Kommune. Rønde Idræts-
center, Rønde.  

 
18.5.17 Holdt oplæg om ”Professionel kapital i de gymnasiale uddannelser. 

Perspektiver og resultater” og ”Professionel kapital. Hvordan står det til 
på Nordfyns Gymnasium?” ved møde for ansatte ved gymnasiet. 
Nordfyns Gymnasium, Søndersø. 

 
29.5.17 Holdt oplæg om ”Professionel og social kapital på ungdomsuddan-

nelserne. I. Hvad taler vi om? II. Ledelse og samarbejde. III. Skolens 
kerneopgave” ved arrangementer for ansatte ved Selandia Erhvervs-
skoler. Selandia, Slagelse. (Øvrige møder var den 7.6 og 13.6).     

 
8.6.17 Holdt oplæg om ”Vejen til den fremragende arbejdsplads: Høj social 

kapital og høj kvalitet i kerneopgaven” for Rebild Kommunes 
Hovedudvalg. Rådhuset, Støvring.      

 
Undervisning og foredrag i videnskabelige fora 
 
16.2.84  Underviste på symposium om slagteriundersøgelsen arrangeret af Institut 

for Social Medicin, Københavns Universitet. 
 
31.10.84.  Holdt foredrag i Selskab for Arbejdsmiljø om "Psykisk arbejdsmiljø". 
 
05.2.85  Holdt foredrag om "Hjerte/karsygdomme og social status" på Institut for 

Social Medicin, Københavns Universitet. 
 
01.4.85  Holdt foredrag i Det Medicinske Selskab i København om "Arbejds-

vilkår, stress og sygdom". 
 
30.4.85  Holdt foredrag med emnet "En kritisk gennemgang af fraværs-

forskningen" på Institut for Social Medicin, Københavns Universitet. 
 
26.5.85  Holdt foredrag i Dansk Selskab for Arbejdsmedicin om "Arbejds-

betingede hjerte/karsygdomme. Oversigt over hidtidig forskning". 
 
13.12.85  Underviste på Danske Bedriftslægers Organisations årsmøde om emnet: 

"Arbejdsmiljø og hjerte-kredsløbssygdomme. Hvad ved vi i dag". Hotel 
Marina, Vedbæk. 
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13.03.86  Holdt foredrag i Dansk Selskab for Arbejdsmedicin om "Non-auditive 

effekter af støj". 
 
18.03.86  Planlægger og indleder ved temamøde om "Socialt netværk og helbred", 

Institut for Social Medicin, Københavns Universitet. 
 
03.04.86  Holdt foredrag i Epidemiologisk Forskningsgruppe om "Psykosociale 

belastninger, stress og hjertesygdom". 
 
12.06.86  Holdt foredrag på kongres i Nordiske Bedriftlægers Organisation på 

Soria Moria, Oslo. Emne: "Arbejdsmiljø og helbred i den danske 
slagteribranche". 

 
23.04.87  Holdt oplæg om arbejdsmiljøets betydning for hjertekarsygdomme (den 

ætiologiske fraktion). Epidemiologisk Forskningsgruppe. København. 
 
30.04.87  Holdt foredrag om hjertekarsygdomme hos søfolk og fiskere. Dansk 

Selskab for Arbejdsmedicin. København. 
 
14.04.88  Holdt foredrag om kemiske faktorers betydning for udviklingen af 

hjertesygdom. Dansk Selskab for Arbejdsmedicin. København. 
 
15.08.88  Holdt seminar om arbejdsmiljø og hjertekarsygdomme. Psykologiska 

Institutionen, Stockholms Universitet. 
 
28.09.89  Holdt foredrag om hjertekarsygdomme, arbejdsmiljø og forebyggelse. 

Lægekredsforeningen. Esbjerg. 
 
22.03.91  Holdt foredrag om bly og hjertesygdomme. Miljøcardiologisk gruppe. 

København. 
 
17-18.06.91  Arrangerede "Leonard Syme-Seminar" ved Institut for Social Medicin og 

holdt oplæg om social class and cardiovascular diseases ved seminaret. 
Københavns Universitet. København. 

 
28.09.91  Holdt foredrag om emnet: "Hvordan måles stress-faktorer i arbejds-

miljøet?". Epidemiologisk Forskningsgruppes årsmøde. Hindsgavl. 
 
04.02.92  Holdt foredrag om "Stress som årsag til sygdom". Det Medicinske Sel-

skab i København. København. 
 
27.02.92  Holdt foredrag om "Stress og hjertesygdom". Dansk Cardiologisk Sel-

skab. Odense. 
 
26.03.92  Foredrag om "Muligheder og begrænsninger i brugen af epidemiologiske 

undersøgelser". Institut for Toksikologi. Levnedsmiddelstyrelsen. Køben-
havn. 
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24.09.93  Holdt foredrag om emnet: "Selvvurderet helbred som prædiktor for 

hjertekarsygdom". Institut for Social Medicin. København. 
 
18.03.94 Holdt foredrag: "Sjukfrånvaro som coping". Svenska Beteendemedicin-

ska Föreningens vårmöte. Malmö. 
 
29.06.94 Forelæste om emnet: "Selvvurderet helbred og dødelighed". Institut for 

Sygdomsforebyggelse, Kommunehospitalet. København. 
 
4.10.94 Holdt foredrag om "Måling af helbred ved hjælp af General Health 

Questionnaire". Dansk Selskab for Psykosocial Medicin. København. 
 
8.11.94 Holdt foredrag: "Sygdom som livets chance". Vestsjællands Lægekreds-

forening. Slagelse. 
 
4.4.95 Holdt foredrag om "Metodeproblemer i den danske forskning i psykisk 

arbejdsmiljø". Dansk Selskab for Psykosocial Medicin, Arbejdsmiljø-
instituttet. København. 

 
24.4.95 Forelæste om emnet: "Measurement of exposures in studies of psycho-

social factors". NIVA-kurset: Third International Seminar on Current 
Trends in Research on Work-related Musculoskeletal Disorders and 
Their Prevention. Vilvorde Kursuscenter. København. 

 
18.5.95 Holdt foredrag om emnet: "Self-rated health as a predictor for coronary 

heart disease in the Glostrup 1936 cohort" ved "Symposium on Self-rated 
Health. Research Findings and Implications for Future Research and 
Practice", Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Selskab for 
Psykosocial Medicin. Panum Instituttet, København.   

 
19.5.95 Medarrangør af "Ellen Idler-Symposium on Self-rated Health". Afdeling 

for Social Medicin, København. 
 
18.8.95 Holdt foredrag om "Work demands and stress in relation to cardiovas-

cular diseases" og "The use of etiologic fractions in the estimation of the 
relative impact of work-related factors on the incidence of premature 
cardiovascular disease". Study Centre on Work and Health, Medical 
Faculty, University of Amsterdam. 

 
25.8.95 Holdt foredrag om "Work environment and CVD" og "Work stress and 

CVD". The Dutch Heart Foundation, Haag, Holland. 
 
3.10.95 Mødeleder og indleder ved møde om "Interventionsstudier i den psyko-

sociale medicin": "Hvad forstås ved psykosociale interventionsstudier? 
Eksempler fra den internationale forskning", Dansk Selskab for 
Psykosocial Medicin, København. 
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13.11.95 Holdt foredrag om "Psycho-social hazards" ved NIVA-kurset: First 
International Course on Risk Assessment and Risk Management for the 
Working Environment, Vedbæk. 

 
14.11.95 Indleder ved møde i Center for Studier i Arbejdsliv om emnet: 

"Forskning i Arbejdslivet frem mod år 2005", København. 
 
29.8.96 Holdt foredrag om "Arbejdet med stress-direktiv for EU kommissionen" 

og "AMI's psykosociale arbejdsmiljøprojekter" for arbejdspsykologer fra 
de nordiske lande. Arbejdstilsynet, København. 

 
9.9.96 Holdt foredrag om "Arbejdspladsernes rolle i forebyggelse af sygdom og 

udstødning" ved "Seminar om nye udfordringer i arbejdsmiljøarbejdet", 
arrangeret af CASA, Ewaldsgården, Hornbæk. 

 
27.9.96 Mødeleder og indleder om emnet: "Psychosocial work environment, 

stress and health in the Copenhagen City Heart Study. Results from the 
1995 baseline study" ved møde om "Psychosocial work environment, 
stress and health" i Dansk Selskab for Psykosocial Medicin, AMI, 
København. 

 
8.11.96 Holdt foredrag om "Psykisk arbejdsmiljø belyst ved Østerbro-

undersøgelsen: Job strain og social status - to sider af samme sag?". 
Dansk Selskab for Miljø- og Arbejdsmedicin, Rigshospitalet, Køben-
havn. 

 
10.4.97 Holdt foredrag om "Validitetsproblemer i forbindelse med måling af 

psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet" ved Sound-Meeting for svenske 
og danske forskere. AMI, København. 

 
19-20.8.97 Underviste om "Sources of information. Psychosocial exposures at 

work", "Qualitative meta-analyses" og "Intervention studies" ved Fourth 
International Course on Occupational Epidemiology, NIVA, København. 

 
13.10.97 Holdt foredrag om "Psycho-social hazards" ved Second International 

NIVA Course on Risk Assessment and Risk Management of the Working 
Environment. Schaeffergården, København. 

 
26.11.97 Afholdt seminar om "Selvvurderet helbred i psykosociale undersøgelser - 

resultater og perspektiver". Institut för Psykosocial Miljömedicin, Stock-
holm. 

 
9.12.97 Holdt oplæg om "Danske kvinders middellevetid. Er der et problem?". 

Dansk Selskab for Psykosocial Medicin. Panum Instituttet, København. 
 
1.12.98 Holdt oplæg om ”Sociale klasser og helbred. Hvor store er forskellene og 

hvad er nogle af mekanismerne?”. Dansk Selskab for Psykosocial 
Medicin. Panum Instituttet, København. 
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28.1.99 Underviste i emnerne: ”Hvilken betydning har psykososiale faktorer for 

utvikling av hjertekarsygdommer?”, ”Hvilken betydning har fysiske og 
kjemiske arbejdsmiljøfaktorer for utvikling av hjertekarsygdommer?” og 
”Perspektiver for videre forskning og forebyggelse av yrkesrelatert 
hjertekarsygdom” ved Kurs i Aktuell Arbeidsmedisin, Statens 
Arbeidsmiljøinstitutt, Oslo. 

 
16.4.99 Medarrangør og oplægsholder ved Research Seminar on Self-Rated 

Health med Ellen Idler. Institut for Folkesundhedsvidenskab, Panum. 
 
16-27.8.99 Underviste i emnerne: ”Measurement of psychosocial factors at work”, 

”Intervention studies” og ”Meta-analyses” ved Fifth International Course 
on Introduction to Occupational Epidemiology. NIVA, Gentofte, 
Danmark. 

 
27.1.00 Indleder ved symposium om stress og depression arrangeret af Organon: 

”Miljø, stress og helbred”. SAS Radisson, Århus. 
 
3.2.00 Indleder ved symposium om stress og depression arrangeret af Organon: 

”Miljø, stress og helbred”. Frederiksberg. 
 
2.10.00 Underviste i emnet: "Psychosocial hazards" ved Third International 

Course on Risk Assessment and Risk Management of the Working 
Environment. NIVA, Gentofte, Danmark. 

 
13.2.01 Arrangør af temadag: ”Konsulenter og forskere – hvordan forbedrer vi 

samarbejde og kommunikation?”. Oplæg om ”AMI’s koncepter for at 
arbejde med psykisk arbejdsmiljø – og vore forventninger til 
konsulenterne”. PSA, AMI.  

 
28.2.01 Oplægsholder ved seminar om burnout: ”Burnout och mätning av 

burnout” og ”Intervention, studiedesign och metoder för intervention” 
ved Rikscentrum för Arbetslivsinriktad Rehabilitering, Hälsouniversitetet 
i Linköping, Sverige. 

 
12.11.01 Holdt oplæg om ”The Copenhagen Psychosocial Questionnaire and the 

”Three-Level-Concept”” ved SOUND møde for forskere i Øresunds-
regionen. AMI, København. 

 
22.1.02 Holdt oplæg om ”Ætiologiske fraktioner. Et centralt begreb for arbejds-

miljøforskningen”. Forskerforum, Arbejdsmiljøinstituttet, København. 
 
11.2.02 Holdt foredrag om ”Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Copenhagen 

Psychosocial Questionnaire – COPSOQ”. Arbets- & Organisationspsyko-
logiskt seminarium, Change@Work, Lunds Universitet. 
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23.4.02 Holdt oplæg for besøgende fra den arbejdsmedicinske enhed ved 
Karolinska Sjukhuset i Stockholm om ”AMI’s psykosociale forskning – 
prioriteringer og indsatser”. Psykosocial Afdeling, AMI. 

 
5.6.02 Holdt workshop om ”Copenhagen Burnout Inventory, CBI” på 

Rikscentrum för Arbetslivsinriktad Rehabilitering, Hälsouniversitetet, 
Linköping, Sverige. 

 
30.9.02 Holdt foredrag om ”Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) 

– An new tool for the assessment of psychosocial factors at work” på 
Institutet för Psykosocial Medicin, Karolinska Institutet, Stockholm, 
Sverige. 

 
30.9.03 Holdt foredrag om ”Videnskabelige sandheder og uklare design” ved 

temamøde om dokumentation af forebyggelseseffekt. Dansk Selskab for 
Psykosocial Medicin. WHO, København. 

 
3.11.03 Holdt oplæg om ”Selvvurderet helbred og arbejdsmiljø” ved For-

skerforum om Videnskabelig Formidling af den Nationale Arbejds-
miljøkohorte. AMI, København. 

 
15.4.04 Holdt foredrag om ”Dansk stressforskning set fra arbejdsmiljøområdet”. 

Ved konferencen ”Status og perspektiver for stressforskningen i Dan-
mark” arrangeret af Helsefonden og Statens Institut for Folkesundhed. 
Admiral Hotel, København 

 
19.5.04 Holdt oplæg om udviklingen af den nye udgave af AMI’s psykosociale 

spørgeskema: ”Tre-dækker II – Baggrund og planer” ved møde i AMI-s 
forskerforum. Arbejdsmiljøinstituttet, København. 

 
1.6.05 Var chairman og holdt oplæg om ”Working time, demands at work and 

developments in fatigue, sleep and heart disease” ved 1-dages seminar om 
”Long and irregular working hours”. Arbejdsmiljøinstituttet, København. 

 
7.11.05 Holdt foredrag om ”Arbejde og stress. Nye udviklingstendenser i en 

globaliseret økonomi” ved den 2. Stressforskningskonference. Statens 
Institut for Folkesundhed. København. 

 
25.1.06 Holdt foredrag om ”Social status og psykisk arbejdsmiljø – hvor bevæger 

vi os hen?”. Symposium for Allan Krasnik. Center for Sygdom og 
Sundhed, København. 

 
6.11.06 Holdt foredrag om ”Danskernes psykiske arbejdsmiljø. Hvor store 

kønsforskelle er der?”. Den 3. danske stressforskningskonference. Statens 
Institut for Folkesundhed, København. 

 
22.1.07 Holdt oplæg om ”Stress. Nogle begreber og sammenhænge”. Det 

Nationale Råd for Folkesundhed. Hotel Radisson, København. 
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7-8.5.07 Holdt oplæg om ”Resultaterne fra de opfølgende kvantitative 

undersøgelser blandt VIPS virksomhederne”. Internationalt VIPS 
seminar. Slangerupgård. Faxe Ladeplads.  

 
5.11.07 Holdt foredrag om ”Virksomhedernes sociale kapital – en ven til sundere 

arbejdspladser?”. Den 4. danske stressforskningskonference. Statens 
Institut for Folkesundhed, København. 

 
3.11.08 Holdt indlæg om ”Semmer and the theory of Stress as Offense to the 

Self” ved 5. danske stressforskningskonference. Statens Institut for 
Folkesundhed, København. 

 
 
Undervisning ved højere læreanstalter m.v. 
 
11.04.84  Underviste fysioterapeutstuderende i emnet "Arbejdets organisering, 

ergonomi og arbejdsbetingede sygdomme". 
 
12.11.84.  Underviste fysioterapeutstuderende i emnet: "Arbejdets organisering og 

helbred i slagteribranchen". 
 
27.02.86  Underviste ved symposium for medicinstuderende. Emne: "Sundhed for 

alle år 2000. Hvad vil Danmark gøre for at realisere målsætningen?" 
(Specielt om forebyggelsesstrategier i relation til kredsløbssygdomme). 

 
04.12.87  Underviste om akkord, stress og sygdom. Danmarks Farmaceutiske 

Højskole. København. 
 
16.05.88  Underviste om forebyggelse af hjertekarsygdomme. Sygeplejeskolen. 

Frederiksberg. 
 
16.09.88  Underviste om psykisk arbejdsmiljø. Danmarks Farmaceutiske Højskole. 

København. 
 
15.09.89  Underviste om akkord, stress og sygdom. Danmarks Farmaceutiske 

Højskole. København. 
 
18.03.90  Underviste i lægemiddelanvendelse og arbejdsmiljø. Danmarks Farma-

ceutiske Højskole. København. 
 
06.09.91  Underviste i psykisk arbejdsmiljø. Farmaceutisk Højskole. København. 
 
19.11.91  Underviste i hjertekarsygdomme, stress og arbejdsmiljø. Danmarks For-

valtningshøjskole. København. 
 
21.09.92  Underviste i emnet: "Stress og sygdom hos kvinder og mænd". Farma-

ceutisk Højskole. København. 



 
 

77  

 
08.02.93  Underviste i "Stress og sygelighed". Farmaceutisk Højskole. København. 
 
07.02.94 Gæsteforelæser over emnet: "Arbejde, stress og hjertesygdom". Institut 

for Miljø- og Arbejdsmedicin, Århus Universitet. 
 
09.02.94 Underviste i emnet: "Stress og sygelighed". Kursus i arbejdsmiljø på 

Danmarks Farmaceutiske Højskole, København. 
 
26.9.94 Underviste i emnet: "Livsstil og helbred". Kursus i medicinsk sociologi, 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 
24.10.94 Underviste i emnet: "Forebyggelsesstrategier". Kursus i medicinsk 

sociologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 
14.2.95 Underviste i emnet: "Arbejde, stress og sygdom". Kursus i arbejdsmiljø, 

Danmarks Farmaceutiske Højskole, København. 
 
20.2.95 Underviste i emnet: "Stress og sygdom". Kursus i medicinsk sociologi, 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 
20.3.95 Underviste i emnet: "Forebyggelse - muligheder og problemer". Kursus i 

medicinsk sociologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 
23.10.95 Underviste i emnet: "Livsstil og helbred". Kursus i medicinsk sociologi, 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 
30.10.95 Underviste i emnet: "Forebyggelsesstrategier". Kursus i medicinsk 

sociologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 
12.2.96 Underviste i emnet: "Stress og helbred". Kursus i medicinsk sociologi, 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 
12.2.96 Underviste i emnet: "Stress, arbejde og sygelighed". Kursus i arbejds-

miljø. Danmarks Farmaceutiske Højskole, København. 
 
30.8.96 Underviste i emnet: "Stress, arbejde og sygdom". Kursus i arbejdsmiljø. 

Danmarks Farmaceutiske Højskole, København. 
 
7.10.96 Underviste i emnet: "Livsstil og helbred". Kursus i medicinsk sociologi, 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 
28.10.96 Underviste i emnet: "Forebyggelsesstrategier". Kursus i medicinsk 

sociologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 
12.2.97 Underviste i emnet: "Stress, arbejde og sygdom". Kursus i arbejdsmiljø. 

Danmarks Farmaceutiske Højskole, København. 
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17.2.97 Underviste i emnet: "Stress og helbred". Kursus i medicinsk sociologi, 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 

 
17.3.97 Underviste i emnet: "Livsstil og forebyggelse". Kursus i medicinsk 

sociologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 
24.3.97 Underviste i emnet: "Forebyggelsesstrategier". Kursus i medicinsk socio-

logi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 
12.5.98 Underviste i emnet: "Psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og helbred". Kur-

sus i arbejdsmedicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Uni-
versitet. 

 
4.2.98 Underviste i emnet: ”Stress, arbejde og sygdom”. Kursus i arbejdsmiljø. 

Danmarks Farmaceutiske Højskole, København. 
 
2.2.00 Underviste i emnet: ”Psykisk arbejdsmiljø – stress og sygelighed”. Dan-

marks Farmaceutiske Højskole, København. 
 
16.11.05 Underviste i emnet: ”Psykisk arbejdsmiljø og helbred” ved kurset i 

levekår og sundhed ved bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab. 
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. 

 
2.10.06 Underviste i emnet ”Psykosocialt arbejdsmiljø” ved uddannelsen i folke-

sundhedsvidenskab. Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns 
Universitet. 

 
8.10.07 Underviste i emnet ”Psykosocialt arbejdsmiljø” ved uddannelsen i folke-

sundhedsvidenskab. Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns 
Universitet. 

 
 
Postgraduat undervisning 
 
24.04.84  Underviste på postgraduat kursus i primær sundhedstjenesteforskning 

under Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd. Emne: "Forskning, 
formidling og anvendelse". 

 
29.01.85  Underviste på embedslægekursus under Sundhedsstyrelsen, delkursus i 

samfundsmedicin. Emne: "Teorier om arbejdsfravær med specielt henblik 
på fravær som coping strategi". 

 
21.02.85  Underviste studerende ved Nordiska Hälsovårdshögskolan. Emne: 

"Arbejdsmiljø og helbred i slagteribranchen". 
 
23.01.86  Underviste studerende ved Nordiska Hälsovårdshögskolan. Emne: 

"Arbejdsmiljø og hjerte/karsygdomme". 
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26.02.86  Underviste på kursus i videregående toksikologi for Arbejdstilsynets og 
Arbejdsmiljøinstituttets toksikologer. Emne: "Slagteriarbejde og kræft". 

 
Feb./april  Medlem af lærergruppen ved det postgraduate kursus: "Kvantitative 

metoder i samfundsmedicinen" arrangeret af det medicinske fakultet, 
Københavns Universitet. 

 
03.02.86  Underviste på embedslægekursus under Sundhedsstyrelsen, delkursus i 

samfundsmedicin. Emne: "Arbejde, stress og sygdom. Specielt stressorer 
i arbejdslivet". 

 
13.05.86  Holdt foredrag for Arbejdstilsynets psykologer om "Arbejdsmiljø, 

psykosociale belastninger og hjertekarsygdomme". 
 
22.05.86  Underviste på Dansk Ingeniørforenings Efteruddannelseskursus om 

psykisk arbejdsmiljø. Emnet: "Helbredsmæssige konsekvenser af forskel-
lige typer af arbejdsorganisationer. Specielt: monotont tempoarbejde og 
skifteholdsarbejde". 

 
24.02.87  Underviste om helbredsmæssige konsekvenser af forskellige typer af 

arbejdsorganisationer. Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Schæffer-
gården. 

 
12.11.87  Holdt foredrag om arbejdsbetingede hjertesygdomme. Kursus om 

arbejdsepidemiologi. AMI. København. 
 
15.04.88  Underviste om stress på arbejdspladsen. Kursus i samfundsmedicin. 

København. 
 
25.04.88  Underviste om hjertekarsygdomme forårsaget af monotont arbejde. AMI. 

København. 
 
21.09.89  Underviste om hjertekarsygdomme forårsaget af monotont arbejde. AMI. 

København. 
 
07.02.90  Underviste i psykisk arbejdsbelastning på slagterier. Postgraduat kursus i 

samfundsmedicin, arbejdsmedicinsk del. København. 
 
21.09.91  Underviste på postgraduat epidemiologisk grundkursus i emnet: 

"Hvordan inddrages og operationaliseres sociale og livsstilsfaktorer i 
epidemiologiske undersøgelser". Gilleleje. 

 
18.11.91  Underviste på postgraduat kursus i miljømedicinsk toksikologi i emnet: 

"Tungmetaller: bly og kardiovaskulære sygdomme, en epidemiologisk 
analyse". Farmakologisk Institut. København. 
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22.02.92  Underviste i emnet: "Hvordan inddrages og operationaliseres sociale og 
livsstilfaktorer i epidemiologiske undersøgelser". Postgraduat kursus i 
gynækologisk-obstetrisk epidemiologi. Gilleleje. 

 
16-18.03.92  Arrangør af og underviser i postgraduat kursus i medicinsk sociologi. Det 

Lægevidenskabelige Fakultet. København. 
 
02.05.92  Underviste i emnet: "Hvordan inddrages og operationaliseres sociale og 

livsstilfaktorer i epidemiologiske undersøgelser". Postgraduat grund-
kursus i epidemiologi. Gilleleje. 

 
27.02.93  Underviste i emnet: "Hvordan inddrages og operationaliseres sociale og 

livsstilfaktorer i epidemiologiske undersøgelser?". Postgraduat kursus i 
gynækologisk-obstetrisk epidemiologi. Gilleleje.  

 
Okt, 93 Arrangør af og underviser på postgraduat kursus i Samfundsmedicinske 

Teorier og Metoder. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Københavns 
Universitet. 

 
01.09-01.12.93 Underviser på kurset: "Faglig efteruddannelse for administrative 

medarbejdere inden for forebyggelse og sundhedsfremme". Stadslægen 
og Sundhedsstyrelsen. København. 

 
01.11.93  Underviste i emnet: "Stress på slagterier". Postgraduat kursus i arbejds-

medicin. Glostrup. 
 
21.04.94 Underviste i emnet: "Hjertekarsygdomme forårsaget af ensidigt gentaget 

arbejde". Kursus i monotont arbejde på Arbejdsmiljøinstituttet, Køben-
havn. 

 
23.11.94 Underviste i emnerne: "Sygdomsbegreber" og "Sygdom og social 

ulighed" ved kursus i medicinsk sociologi og epidemiologi for ansatte 
ved Sundhedsstyrelsen og Københavns Kommune. 

 
7.12.94 Underviste i emnerne: "Sygdom og livsstil" og "Sygdom og socialt 

netværk" ved kursus i medicinsk sociologi og epidemiologi for ansatte 
ved Sundhedsstyrelsen og Københavns Kommune. 

 
14.11.95 Underviste i emnerne: "Stressorer, stress og helbred: Begreber, måling og 

empiri" og "Selvvurderet helbred: Begreber, teorier og empirisk evidens" 
ved ph.d.-kurset: "Psykosociale teorier og begreber i medicinsk forsk-
ning", Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 

 
16.8.96 Underviste i emnet: "Hvordan kan vi drage konklusioner?" ved 

metodekursus for ph.d.-studerende arrangeret af Teknik-Samfund 
Forskeruddannelsesnetværket, Molslaboratoriet. 
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13.11.96 Underviste i emnerne: "Sygdomsbegrebet" og "Stressorer, stress og 
helbred" på Kursus i Medicinsk Sociologi I, Speciallægekursus i 
samfundsmedicin.  

 
4.12.96 Underviste i emnet: "Måling af det psykiske arbejdsmiljø – eksponering 

og effekt" på Delkursus i arbejdsmedicin, Speciallægekursus i samfunds-
medicin. 

 
28.4.97 Underviste i emnet: "Psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet og fore-

byggelse" ved specialmodulet om forebyggelse ved MPH-uddannelsen, 
Panum Instituttet, Københavns Universitet. 

 
16.11.98 Underviste i emnet: ”Psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet og deres 

betydning for helbredet” ved MPH-uddannelsen, Panum Instituttet, 
Københavns Universitet. 

 
2.6.99 Underviste i emnerne: ”Det udviklende arbejde”, ”Udbrændthed” og 

”Udviklingen af et psykosocialt spørgeskema” ved uddannelsen for 
arbejdsmiljøsygeplejersker. Diakonissestiftelsen, Frederiksberg. 

 
1.11.99 Underviste i emnet: ”Psykisk arbejdsmiljø og sygdom” ved spe-

ciallægekurset i arbejdsmedicin og samfundsmedicin 1998-2000, modulet 
for psykisk arbejdsmiljø. AMI, København. 

 
2.11.99 Underviste i emnet: ”Psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet og deres 

betydning for helbredet”. MPH-uddannelsen. Institut for Folkesundheds-
videnskab, Panum Instituttet, København. 

 
10.11.99 Underviste på kurset om ”Begreber og teorier i psykosocial sundheds-

forskning” om ”Metoder og teorier i den psykosociale arbejdsmiljø-
forskning”. Ph.d.-kursus, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Panum 
Instituttet, København. 

 
6.11.00 Underviste i emnet: "Psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet". MPH-

uddannelsen. Institut for Folkesundhedsvidenskab, Panum Instituttet, 
København.  

 
30.5.01 Underviste i emnet: ”Det udviklende arbejde – definition – registrering – 

konsekvenser – forebyggelse. Uddannelsen til arbejdsmiljøsygeplejersker. 
Diakonissestiftelsen, København. 

 
26.9.01 Underviste i emnet: ”AMI’s psykosociale spørgeskemaer” ved kursus i 

arbejdspsykologi arrangeret af Dansk Psykologforening. AMI, Køben-
havn. 

 
12.11.01 Underviste i emnet: ”Psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet” på MPH-

uddannelsen ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet, 
København. 
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11.11.02 Underviste i emnet: ”Psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet” på MPH-

uddannelsen ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet, 
København. 

 
20.1.03 Underviste i emnet: ”Psykosociale påvirkninger i arbejdsmiljøet. Redska-

ber til måling”. Ved speciallægekurset i arbejds- og miljømedicin. Glo-
strup Amtssygehus.  

 
30.9.03 Underviste i emnet: ”Sygdomsbegrebet – oplæg til diskussion” ved 

efteruddannelseskursus for sygedagpengemedarbejdere i kommunerne. 
Den Sociale Højskole, Odense. 

 
7.10.03 Underviste i emnet: ”Den nyeste forskning inden for stress og 

arbejdsmiljø” på temadag om stress arrangeret af Dansk Magi-
sterforenings Efteruddannelse. Center for Ledelse, København. 

 
28.10.03 Underviste i emnet: ”Psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet” ved MPH-

uddannelsen. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Panum Instituttet, 
København. 

 
2.4.04 Underviste i emnet: “Evaluations of interventions in the work 

environment” ved Post Graduate Course for Doctoral Students: ”Stress 
Research from Biology to Society”. Karolinska Institutet. Stockholm, 
Sverige. 

 
4.10.04 Underviste i emnet: ”Psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet” ved MPH-

uddannelsen. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Panum Instituttet, 
København. 

 
4.10.05 Underviste i emnet: ”Psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet” ved MPH-

uddannelsen. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Kommunehospitalet, 
København. 

 
5.10.06 Underviste i emnet: ”Psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet” ved MPH-

uddannelsen. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Kommunehospitalet, 
København. 

 
10.10.07 Underviste i emnet: ”Psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet” ved MPH-

uddannelsen. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Kommunehospitalet, 
København. 

 
29.10.08 Underviste i emnet: ”Psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet” ved MPH-

uddannelsen. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Kommunehospitalet, 
København. 
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18.4.13 Holdt oplæg om ”Virksomhedens sociale kapital: Vejen til højere triv-
sel og produktivitet” ved Alumni Masterclass på Act2Learn. University 
College Nordjylland, Nørre Sundby.   

 
 
KURSER, SYMPOSIER, KONGRESSER m.v.: 
 
1973, jan.  Northern ICOFA Regional Seminar, Oslo. (5 dage). Foredragsholder om 

"Kollektiver, kernefamilien og familiepolitikken". 
 
1977, maj  Dansk Sociologforenings årsmøde, Vallekilde. (3 dage). Præsenterede 

paper om "Arbejdsmiljøloven og det forebyggende arbejde". 
 
1978, juni  Nordisk konference om forskning i arbejdslivsforhold, Arresøhøj. (5 

dage). Foredragsholder om "Undersøgelsen af kvinders arbejdsmiljø". 
 
1978, aug.  Socialpolitisk Forenings årsmøde, Askov. (3 dage). Foredragsholder om 

"Den dobbelte udstødning af kvinder". 
 
1979, jan.  Seminar om formidling og tilbagemelding af forskningsresultater på 

Institut for Social Medicin, København Universitet. (1 dag). Medarrangør 
og foredragsholder. 

 
1979, apr.  Symposium om "Women and Work" på Inter University Centre i 

Dubrovnik, Jugoslavien. (2 uger). Foredragsholder om "Women's work 
and health in Denmark".  

 
1979, juni  5. Nordiske kongres i socialmedicin, Helsingør. (3 dage). Foredragshold-

er om "Kvinders arbejdsmiljø". 
 
1980, dec.  Seminar om afgang fra arbejdsmarkedet på Institut for Social Medicin, 

Københavns Universitet. (1 dag). Deltager. 
 
1981, jan.  Seminar om brug af helbredsundersøgelser i epidemiologisk forskning på 

Institut for Social Medicin, Københavns Universitet. (1 dag). Medarran-
gør og deltager. 

 
1982, maj  Symposium om "Formidling og anvendelse af samfundsforskningen". 

Røsnæs. (3 dage). Præsenterede paper om "Erfaringer fra formidlingen af 
et forskningsprojekt". 

 
1982, aug.  Second international symposium on epidemiology in occupational health. 

Montreal. (5 dage). Deltager. 
 
1983, juni  Nordisk Ministerråds symposium vedrørende stress og psykosociale 

belastninger i arbejdslivet, Køge. (3 dage). Inviteret deltager. 
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1983, juni  7. Nordiske kongres i socialmedicin. Reykjavik. (5 dage). Foredrags-
holder om "Arbejdsfravær forårsaget af psykosociale arbejdsmiljø-
faktorer". 

 
1983, okt.  Nordisk Ergonomisk Selskabs årsmøde. Helsingør. (3 dage). Deltager. 
 
1983, okt.  International Course on Human Factors and Ergonomics, Helsinki. (5 

dage). Foredragsholder om "Health an working conditions among Danish 
slaughterhouse workers". 

 
1984, jan.  Nordisk konference om arbejdsmiljøforskning i nærings- og nydelses-

middelindustrien. Køge. (3 dage). Inviteret deltager og foredragsholder: 
"Helbred, arbejdstempo og arbejdets organisering i den danske slagteri-
branche". 

 
1984, sept.  Konference om "Sundhed for Alle år 2000". Horsens. (2 dage). Deltager. 
 
1984, okt.  Nordisk Ergonomisk Selskabs årsmøde. Sandefjord. (3 dage). Foredrags-

holder: "Arbejdets organisering og helbredsproblemer i den danske 
slagteribranche". 

 
1985, okt.  Symposium vedrørende "Hypertensionsbekæmpelse i Danmark". Fred-

ensborg. (2 dage). Inviteret deltager. 
 
1986, feb.  Arbejdsmiljøforskningskonference arrangeret af AC og Dansk Metal. (1 

dag). Inviteret deltager og foredragsholder: "Arbejdsmiljøforskningens 
vilkår i Danmark". 

 
1986, juni  Første kongres i European Society of Medical Sociology. Groeningen, 

Holland. (3 dage). Deltager. 
 
1986, sept.  Konsensus-konference om kolesterol og iskæmisk hjertesygdom. Køben-

havn. (3 dage). Deltager og foredragsholder: "Hjertesygdomme og 
sociale forhold". 

 
1987, maj  AC's arbejdsmiljøforskningsseminar. København. (1 dag). Deltager og 

foredragsholder: "Arbejdsmiljøforskningspolitik". 
 
1987, sept.  Nordatlantisk konference om arbejdsmiljø i fiskeindustrien. Torshavn, 

Færøerne. (3 dage). Inviteret deltager og foredragsholder: "Gennemgang 
af nordisk forskning inden for arbejdsmiljøet i fiskeindustrien" og 
"Resumé af konferenceforedragene. Status og perspektiver". 

 
1987, okt.  Nordisk møde om "Fordybningsstudier i det medicinske studium”. 

Nordisk Federation for Medicinsk Undervisning. Oslo. (2 dage). Inviteret 
deltager. 
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1988, jan.  Arbejdskonference om psykosocialt arbejdsmiljø i teori og praksis. 
Sundsvollen, Norge. (3 dage). Inviteret deltager og foredragsholder: "De 
danske slagteriundersøgelser". 

 
1988, feb.  Konference om arbejdsmiljø og hjertesygdomme. Munkebjerg, Vejle.    

(2 dage). Inviteret deltager og foredragsholder: "Hjertekarsygdomme og 
arbejdsmiljø" og "Arbejdsmiljøets relative betydning for hjertesyg-
domme". 

 
1988, feb.  Konference om "Sundhed for Alle år 2000 - fra ide til virkelighed". 

København. (1 dag). Deltager. 
 
1988, maj  Nordisk symposium om arbejdsætiologi. Roskilde. (2 dage). Inviteret 

deltager og foredragsholder: "Arbejdsmiljø og hjertekarsygdomme. 
Resultater fra et epidemiologisk litteraturstudie". 

 
1988, aug.  Sixth International Symposium on Epidemiology in Occupational Health. 

Stockholm. (3 dage). Deltager. 
 
1988, okt.  International Conference on Industrial Health. UOEH, Kitakyushu, 

Japan. (3 dage). Inviteret deltager og foredragsholder: "Work environ-
ment and cardiovascular diseases. A review of the literature". 

 
1988, nov.  Konference om forebyggelse af hjertekarsygdomme. København. (2 

dage). Inviteret deltager og foredragsholder: "Strategier til forebyggelse". 
 
1989, jan.  Studiebesøg på Institute of Cardiology, Warszawa, Polen. (3 dage). 

Inviteret foredragsholder: "Cardiovascular diseases and work" og "Car-
diovascular diseases in Denmark, incidence and prevention". 

 
1989, aug.  International Course on Cardiovascular Diseases and Work Environment 

(NIVA-kursus), Schæffergården, København. (5 dage). Kursusleder og 
foredragsholder: "Noise, blood pressure and CVD. A review of the 
epidemiology on noise and CVD with special emphasis on methodologi-
cal problems and fallacies". 

 
1991, juni  XI Nordiske Kongress i Sosialmedisin. Geilo, Norge. (3 dage). Fore-

dragsholder: "Udviklingen i blybelastningen hos en kohorte af danske 
mænd og kvinder" og "Selvvurderet helbred og iskæmisk hjertesygdom 
og død". 

 
1991, sept.  Eighth International Symposium on Epidemiology on Occupational 

Health. Paris. (3 dage). Foredragsholder: "Blood lead as a cardiovascular 
risk factor". 

 
1991, sept.  International Meeting of "Heart and Work". Paris. (1 dag). Inviteret 

foredragsholder: "Impact of work environment on cardiovascular dis-
eases". 
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1992, febr.  En-dageskonference for ansatte ved Arbetsmiljöinstituttet, Stockholm. 

Afholdt ved Institut for Social Medicin, København. Arrangør og 
foredragsholder. 

 
1992, juli  Second International Congress of Behavioral Medicine. Hamburg. (4 

dage). Inviteret foredragsholder: "The inverse relationship between social 
class and risk of coronary heart disease: searching for explanations" og 
"Plasma fibrinogen: a possible link between psychosocial factors and 
coronary heart disease". 

 
1993, marts  Arbejdsmedicinsk Årsmøde. Nyborg. (2 dage). Foredragsholder: "Hjerte-

karsygdomme og hjertekarsymptomer hos slagteriarbejdere". 
 
1993, maj  International konference: "Psychosocial concepts in cardiovascular epide-

miology". Stockholm. (2 dage). Inviteret symposiedeltager og chairman. 
 
1993, juni  Third International Conference on Preventive Cardiology. Oslo. (5 dage). 

Foredragsholder: "Self-rated health as an independent risk factor for 
coronary heart disease in middle-aged Danish men and women". 
Chairman:  "Workplace prevention and public health". 

 
1993, aug.  12th World Congress of Psychosomatic Medicine. Bern. (5 dage). 

Inviteret foredragsholder: "Psychosocial prevention at the work-place". 
 
1993, sept. 24th International Congress on Occuational Health, Nice, Frankrig. (6 

dage). Inviteret foredragsholder: "Stress, work, and cardiovascular dis-
eases - how should future studies be designed?" og "Job strain and cardio-
vascular disease symptoms among Danish slaughterhouse workers". 
Chairman: "Cardiology". 

 
1994, febr.  Sixth International Congress on Stress. Montreux, Schweitz. (3 dage). 

Inviteret foredragsholder: "The demand-control-support model: methodo-
logical challenges for future research". 

 
1994, april Symposium on "Changes in Contemporary Epidemiology; problems in 

under- and postgraduate medical and health education". Riga, Letland. (1 
dag). Inviteret keynote speaker: "Changes and perspectives in contempo-
rary epidemiology". 

 
1994, juli International workshop: "Psychosocial Concepts and Measures in 

Research on Cardiovascular Health - Directions for the Future" arranged 
by Professor Johannes Siegrist. Utrecht, Holland. (2 dage). Inviteret 
deltager og foredragsholder: "New methods and designs in the study of 
psychosocial working conditions and CVD".  
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1994, juli Third International Congress of Behavioral Medicine. Amsterdam, Hol-
land. (4 dage). Inviteret foredragsholder: "Work, stress, and cardiovascu-
lar diseases - review of findings and discussion of study design". 

 
1994, okt. Workshop om "Self-rated health. State of the art and directions for future 

research" arrangeret af Forskningsrådsnämden, Stockholm. (2 dage). 
Inviteret mødeleder og foredragsholder: "Selvvurderet helbred som 
prædiktor for sygelighed og død" og "Selvvurderet helbred og iskæmisk 
hjertesygdom - en empirisk analyse". 

 
1995, maj One Day Course on "Health Promotion at the Workplace: Lifestyle, 

stress, and the working environment". Arrangør, indleder og ordstyrer. 
København, Arbejdsmiljøfondet. 

 
1995, maj-juni First International Symposium on Work Environment and Cardiovascular 

Diseases. København, Danmark. (3 dage). Arrangør, chairman og fore-
dragsholder: "CVD and work - quantifying the relative importance of the 
work environment". 

 
1995, august XVIIth Congress of the European Society of Cardiology. Amsterdam, 

Holland. (4 dage). Inviteret foredragsholder: "Effects of job stress on 
cardiovascular diseases". 

 
1995, sept. Conference on Work, Stress and Health '95. Washington, DC. (4 dage). 

Foredragsholder: "Information bias in measurement of psychosocial work 
environment factors" og "A paradigm for measuring stressors, stress and 
sickness: The 3S-Matrix". 

 
1996, marts Arbejds- og miljømedicinsk årsmøde. Knudshoved. (2 dage). Leder af 

workshop om psykosociale arbejdsforhold og hjertekarsygdomme. 
 
1996, marts The Fourth International Congress of Behavioral Medicine. Washington, 

D.C. (5 dage). Medlem af Program Committee, chairman og foredrags-
holder: "The role of psychosocial factors in socioeconomic differences in 
CHD risk among Danish middle aged men". 

 
1996, maj Conference on "Future Working Life in the Psychosocial Health 

Perspective. Scenario 2010. To honour Lennart Levi". Stockholm, 
Sverige. (3 dage). Inviteret deltager og discussant: "Gender, family and 
working life".    

 
1996, sept. 25th International Congress on Occupational Health. Stockholm. (6 

dage). Chairman, inviteret symposiedeltager: "Work strain and cardio-
vascular risk in Danish men and women" og foredragsholder: "Low level 
of blood lead, cardiovascular mortality, and total mortality in a Danish 
cohort followed for 17 years". 
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1996, nov.-dec. Besøg hos Alameda County Study ved California Department of Public 
Health og Department of Epidemiology and Public Health, University of 
California, Berkeley. (5 dage). Holdt workshop om emnet: "Work envi-
ronment and cardiovascular diseases - an update". 

 
1997, marts Konference om "Helsepersonellets arbeidsmiljø og jobbtilfredshet - Mot 

et bedre arbeidsmiljø i sykehusene". Oslo, Norge. (2 dage). Deltager og 
inviteret foredragsholder: "Forskningens rolle i endring av psykososialt 
arbeidsmiljø". 

 
1997, april-maj Arbeidsmedisinsk Seminar arrangeret af det Norske Arbeidsmedisinske 

Selskab. Longyearbyen, Svalbard, Norge. (3 dage). Inviteret underviser 
om Arbejdsmiljø og hjertekarsygdomme, Forebyggelse af hjertekar-
sygdomme i arbejdsmiljøet, Arbejdsmiljøets relative betydning for 
hjertekarsygdomme.  

 
1997, maj European Heart Network, Annual Meeting. Bergamo, Italien. (3 dage). 

Inviteret foredragsholder. Præsenterede position paper on psychosocial 
and occupational factors. 

 
1997, juni-juli The 4th International Conference on Preventive Cardiology. Montreal, 

Canada. (6 dage). Inviteret keynote speaker: "Creating social conditions 
and work environments conducive to health". Organisator og chairman 
for symposiet: "Work, the workplace and cardiovascular diseases". 
Foredrag: "Work environment and CVD - What do we know? What can 
we do?". To postere: "Angina pectoris, psychosocial factors at work and 
social status" og "Myocardial infarction and job strain". Deltager i 
satellitsymposium om "Cardiovascular rehabilitation at the workplace". 

 
1997, sept. 45. Nordiske Arbejdsmiljømøde. NAM. Rebild, Danmark. Inviteret 

keynote speaker: "Intervention studies in the psychosocial work 
environment - Methodological and theoretical challenges". 

 
1997, nov. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma. Stockholm, Sverige. Inviteret 

keynote speaker: "Forskning kring psykosociala faktorer i arbetsmiljön - 
hur kommer vi videre?". 

 
1997, dec. "Nordisk Netværk for Interventionsprojekter om bedre Arbejdsmiljø og 

Helbred i Plejesektoren". AMI, København. (2 dage). Deltager og 
oplægsholder: "Interventionsforskning inden for det psykosociale 
arbejdsmiljø. Teoretiske og metodologiske problemer". 

 
1998, marts Second International Conference on Work Environment and Cardio-

vascular Diseases. Tel Aviv, Israel. (3 dage). Medlem af Scientific 
Committee og inviteret keynote speaker: "Physical and chemical CVD 
risk factors at work. An update of the international research". Deltager i 
panel discussion: "The implications to occupational health of research 
findings concerning CVD work environment risk factors". Præsenterede 



 
 

89  

paper: "Preliminary results from IPAW: The intervention project on 
absence and well-being. A psychosocial intervention study". 

 
1998, april "Nordisk Netværk for Interventionsprojekter om bedre Arbejdsmiljø og 

Helbred i Plejesektoren". Stavanger, Norge. (3 dage). Inviteret deltager. 
 
1998, august The Fifth International Congress of Behavioral Medicine. Copenhagen, 

Denmark. (3 dage). Medlem af the Scientific Program Committee. Track 
chair of the track on work and health. Inviteret keynote speaker: 
”Psychosocial factors at work. Results, obstacles and promises”. Inviteret 
deltager i symposium om psychosocial job interventions: ”Experiences 
from IPAW: Intervention Project on Absence and Well-being”.  

 
1998, august First International ICOH Conference on Psychosocial Factors at Work. 

Copenhagen, Denmark. (3 dage). Medlem af Scientific Programme 
Committee og Danish Organizing Committee. Inviteret keynote speaker: 
”Intervention research in psychosocial work environment – promises and 
obstacles”. Præsenterede paper: ”Interventions in burnout. A qualitative 
review of the literature on burnout intervention studies”. Inviteret deltager 
i symposium om the JCQ spørgeskema: ”Some problems and challenges 
of the JCQ psychosocial demand scale”.    

 
1998, september Inviteret deltager i ”Workshop on social determinants and social inequali-

ties in public health simulation models” (2 dage). Amsterdam, Holland. 
 
1998, oktober XVI Reunión Cientifica de la Sociedad Espanola de Epidemiologia. (3 

dage). Inviteret key-note speaker: ”Epidemiologia de los Factores psico-
sociales y su influencia en la salud” (Psychosocial factors and health. 
Epidemiological evidence). Sevilla, Spanien. 

 
1998, oktober Medarrangør af 1-dages workshop om psykoneuroimmunologi: ”Psyke og 

cancer” med Professor Dana Bovbjerg, New York. Kræftens Bekæm-
pelse, København. 

 
1999, februar Nordisk Netværk for Interventionsprojekter om bedre Arbejdsmiljø og 

Helbred i Plejesektoren. Møde i Stockholm. Deltager og oplægsholder om 
”Endpoints i psykosociale interventionsstudier”. (2 dage). 

 
1999, maj Inviteret deltager og oplægsholder ved Workshop on Prevention of Stress 

and Burnout in the Work Organizations: ”Critical issues to be considered 
in planning and implementing an intervention”. Finnish Institute of Occu-
pational Health, Helsinki, Finland. (1 dag). 

 
1999, september Inviteret deltager til ”International Workshop on Work Conditions, Work 

Content and Work Relations in Human Service Organizations” arrangeret 
af National Institute for Working Life and Malmö University. (2 dage). 
Arbetslivsinstitutet, Malmö, Sverige. 
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1999, september Inviteret foredragsholder ved 1-dages kursus om ”Social and occupational 
factors and cardiovascular diseases”. Emner: ”Physical and chemical 
factors”, ”Psychosocial factors”, ”Intervention and prevention”. Institute 
for Epidemiological Surveillance, Sao Paulo, Brasilien. 

 
1999, september Inviteret foredragsholder ved symposium om ”Psychosocial intervention 

studies at the workplace” (1 dag). Epidemiological Study Center, Saint 
Sacrement Hospital, Québec, Canada.  

 
1999, september The 4th ICOH International Conference on Occupational Health for Health 

Care Workers. Montreal, Canada. (3 dage). Inviteret keynote speaker: 
”Psychosocial work environment in the health care sector: Problems and 
challenges”. Chairman for session on psychosocial factors in the health 
care sector. Derudover tre foredrag: ”Different types of job demands 
among Danish nurses. Results from a national study”, ”Why do nurses 
have stress? A historical analysis of the Danish experience” og ”The 
Copenhagen Burnout Inventory (CBI). A new questionnaire for measu-
ring burnout”. 

 
1999,  oktober Inviteret deltager ved ”International consensus conference: Stress at 

work” (2 dage) samt oplægsholder ved ”National conference: Stress at 
work” (1 dag). AMI, København . 

 
1999, oktober Nordisk Netværk for Interventionsprojekter om bedre Arbejdsmiljø og 

Helbred i Sundhedssektoren. Møde i Åbo, Finland. (2 dage). 
 
1999, november Second International NIVA Course on Work Environment and Cardio-

vascular Diseases (5 dage). Organisator og mødeleder. Underviser om 
”Cardiovascular diseases and the work environment. Background and 
main research findings”, ”Physical and chemical factors and CVD”, Work 
environment and CVD. What is the impact? How to estimate the etiologi-
cal fraction?”, Work environment and cardiovascular diseases. How to 
develop research and prevention”. Schaeffergaarden, Danmark. 

  
1999, december ”International Workshop on Psychosocial Work Assessment” organized 

by the European Science Foundation and Worklife 2000. Inviteret 
deltager og foredragsholder: ”Development of measurements of demands 
at work”. Stockholm, Sverige. 

 
2000, januar ”International Workshop on Strategies for Occupational Health Research 

in a changing Europe” organized by Worklife 2000. (2 dage). Inviteret 
deltager og foredragsholder: ”Work life of Europe in transition – impli-
cations for scope and orientation of Occupational Health Research”. 
Brussels, Belgien. 

 
2000, marts Årsmøde i Dansk Selskab for Miljø- og Arbejdsmedicin. (2 dage). 

Inviteret foredragsholder: ”Diagnosing burnout and posttraumatic stress 
disorder. Doing more harm than good?”. Nyborg, Danmark. 
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2000, maj ”Course on psychosocial factors at work” (4 dage). Organisator, 

kursusleder og underviser. The Medical Faculty, Univerisity of Barcelona 
and the School of Hygiene and Public Health, the Johns Hopkins 
University, Baltimore, USA. Barcelona, Spanien. 

 
2000, aug-sept 26th International Congress on Occupational Health. (6 dage). Inviteret 

speaker ved symposium om stress at work: “Prevention of stress at the 
workplace: the difference between etiology and feasibility”. Foredrag: 
“The Copenhagen Burnout Inventory: a new questionnaire for assessing 
burnout”. Chairman for psychosocial session. Singapore. 

 
2000, september International Conference on "Reducing Social Inequalities in Health". (3 

dage). Inviteret keynote speaker: "Workplace interventions. Obstacles, 
challenges and perspectives for reducing social inequalities in health". 
Foredrag: "Social class and psychosocial work environment. Results from 
the Danish National Psychosocial Work Environment Study". Holmen, 
København. 

 
2000, oktober NIVA kursus: Third International Course on Risk Assessment and Risk 

Management of the Working Environment. Underviste i emnet: 
"Psychosocial hazards". Vilvorde Kursus Center, København. 

 
2000, oktober Second Congress of the Federation of Occupational Health Nurses in the 

European Union. (3 dage). Inviteret keynote speaker: "A new concept for 
assessing the psychosocial work environment: The Copenhagen Psycho-
social Questionnaire (COPSOQ). Strasbourg. Frankrig. 

 
2000, november Sixth International Congress of Behavioral Medicine. (4 dage). Inviteret 

chairman for symposium om “Work-related stress and health: The model 
of effort-reward imbalance”. Organizer og chairman for symposium om 
“Psychosocial interventions at work”. Chairman for session om “Changes 
in the psychosocial work environment”. Præsenterede paper om 
“Assessment of job decision latitude: Review and new directions”. 
Brisbane, Australien. 

 
2000, december Afholdt workshop ved Institute of Work, Health and Organisations, 

University of Nottingham, UK. “New tools for assessing psychosocial 
work environment factors: The Copenhagen Burnout Inventory and the 
Copenhagen Psychosocial Questionnaire. Nottingham, UK. 

 
2001, januar Holdt oplæg om “New tools for measuring the quality of the psychosocial 

work environment and burnout”. Meeting for directors of the OSH 
institutes of Europe. Worklife 2000. Malmø, Sverige. 

 
2001, juni ICOH Conference on Exposure Assessment in Epidemiology and 

Practice. (4 dage). Medlem af programme committee on psychosocial 
factors. Inviteret key-note speaker: ”A new tool for assessing psycho-
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social work environment factors”. Inviteret speaker ved plenary round 
table on the concept of exposure. Chairman for psykosociale sessioner. 
Göteborg, Sverige.  

 
2001, juni Afholdt 1-dages workshop ved Federal Institute for Occupational Safety 

and Health, Berlin om “The Copenhagen Psychosocial Questionnaire – 
COPSOQ).  

 
2001, august Fifteenth Symposium on Epidemiology in Ocupational Health (EPICOH 

2001). (3 dage). Inviteret key-note speaker: “Intervention studies – 
usefulness and good practice”. Medlem af Organising Committee. 
Chairman for sessioner om psykosociale faktorer. Panum Instituttet, Køb-
enhavn. 

 
2001, september Afholdt 1-dages workshop om ”Social ulighed i tobak” i samarbejde med 

Psykosocialt Forskningsudvalg under Kræftens Bekæmpelse. Arbejds-
miljøinstituttet, København. 

 
2001, oktober Workshop arrangeret af Instituto Nacional de Seguridad e Hygiene en el 

Trabajo. (1 dag). Holdt oplæg om ”The Copenhagen Psychosocial 
Questionnaire. Background, methods, and practical applications”. Barce-
lona, Spanien. 

 
2001, oktober Conference on Occupational Health Psychology organised by the 

European Academy of Occupational Health Psychology. (4 dage). 
Inviteret keynote speaker: “A new tool for assessing psychosocial factors 
at work: The Copenhagen Psychosocial Questionnaire”. Barcelona, 
Spanien. 

 
2002, marts Third International Conference on Work Environment and Cardiovascular 

Diseases. (3 dage). Medlem af Scientific Committee og chairman for en 
række sessioner. Præsenterede papers om ”How to measure quantitative 
psychosocial demands at work. An analysis based on the Copenhagen 
Psychosocial Questionnaire” og “Psychosocial demands at work. How 
many dimensions should we use?”. Düsseldorf, Tyskland. 

 
2002, august Arbejdstilsynets seminar om effektevaluering af AT’s indsats. (2 dage). 

Inviteret deltager og oplægsholder. Vilvorde Kursuscenter, København. 
 
2002, august Seventh International Congress of Behavioral Medicine. (3 dage). 

Chairman og papers om: “Absence from work – a question of attitude”, 
“Validation of the Copenhagen Burnout Inventory” og “Quantitative 
demands at work – the development of a new scale”. Helsinki, Finland. 

 
2002, september 16th Congress on Epidemiology in Occupational Health. (4 dage). 

Inviteret foredragsholder: “Improvements of the psychococial work 
environment on a scientific basis: The Copenhagen Psychosocial 
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Questionnaire (COPSOQ) samt chairman for psykosocial session. Barce-
lona, Spanien. 

 
2002, november International Research Seminar on Intervention Research, organized by 

Research Institute for Psychology & Health. Inviteret deltager og 
foredragsholder: ”The intervention process: How to learn from the 
process and avoid some of the obstacles”. Utrecht, Holland. 

 
2003, februar Workshop on research collaboration. Institute of Psychology, University 

of Sao Paulo. Inviteret oplægsholder: “Psychosocial research at the 
Department of Psychosocial Research at AMI, Copenhagen”. Sao Paulo, 
Brasilien. 

 
2003, februar Workshop on intervention research. Institute of Psychology, University of 

Sao Paulo. Inviteret oplægsholder: “Psychosocial intervention research. 
Obstacles and challenges”. Sao Paulo, Brasilien. 

 
2003, februar Workshop on the Copenhagen Psychosocial Questionnaire. School of 

Public Health, University of Sao Paulo. Inviteret oplægsholder: 
“COPSOQ – A questionnaire for the assessment and improvement of the 
psychosocial work environment in three sizes”. Sao Paulo, Brasilien. 

 
2003, februar Course on Psychosocial Factors at Work. School of Public Health, 

University of Sao Paulo. Inviteret foredragsholder: “Psychosocial factors 
at work. How to measure them and their association with socio-economic 
status”. Sao Paulo, Brasilien. 

 
2003, februar 27th International Congress on Occupational Health. (6 dage). Inviteret 

foredragsholder: “The health promotion approach at the workplace: Uses 
and abuses” og foredragsholder ved symposium: “Psychosocial factors at 
work: What do we know and where should we go?” Præsenterede 
endvidere papers om: “What are the proportions of work-related diseases? 
A national study based on hospitalisation registries”, “Burnout, job satis-
faction and motivation: Results from the Danish PUMA study of 1,914 
human service workers”, “A national survey of the psychosocial work 
environment in Denmark: A comparison of industries” og “From research 
to practice: The “soft guidelines” of the Copenhagen Psychosocial 
Questionnaire”. Iguassu Falls, Brasilien. 

 
2003, juni Conference on Workforce/Workplace Mismatch? Work, Family, Health, 

and Well-Being. (3 dage). Inviteret deltager og foredragsholder: ”A 
systematic approach to the Assessment of the Psychosocial Work 
Environment and the Associations with Family-Work Conflict”. 
Washington, D.C., USA.  

 
2003, oktober Final Conference on European Science Foundation Scientific Programme 

on ”Social Variations in Health Expectancy in Europe”. (2 dage). Inviteret 
deltager. Dublin, Irland. 
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2003, oktober Kursus om AMI’s psykosociale spørgeskema – Tre-dækker konceptet. (2 

dage). Kursusleder samt oplægsholder om: ”Psykisk arbejdsmiljø – Hvad 
er det, vi taler om? Oversigt over teorier, begreber og resultater”, 
”Hvordan er 3-dækkeren dannet og opbygget? Hvor kommer spørgs-
målene fra? Hvordan scorer man de forskellige dimensioner?”, ”AMI’s 
bløde retningslinier for anvendelse af Tre-dækkeren. Hvordan kommer 
man fra kortlægning til handling?”. Arbejdsmiljøinstituttet, København. 

 
2003, november Nordisk Workshop om Tre-dækker Konceptet (COPSOQ). (2 dage). 

Arrangør samt oplægsholder om: ”Formålet med workshop’en. Hvor står 
vi i øjeblikket?”, ”Hvordan er tre-dækkeren konstrueret” og ”AMI’s 
planer for den fremtidige udvikling af tre-dækker skemaerne”. 
Arbejdsmiljøinstituttet, København. 

 
2003, november Gæsteprofessor i Japan. (7 dage). Workshop ved Tokyo Medical 

University om Copenhagen Burnout Inventory. Lecture om ”Psychosocial 
Intervention Research in Denmark” ved Tokyo University. Lecture om 
“Psychosocial interventions. Experiences from the Danish workplaces. 
Including the soft guidelines” ved University of Nagoya. Workshop om 
“COPSOQ, the Copenhagen Psychosocial Questionnaire, including 
psychosocial factors at work and absence from work”. University of 
Okayama. Lecture om “Improvement of work environment – experiences 
from Denmark. Including the soft guidelines”. Tokyo University. 
Workshop om “Improvements of work environment for mental health 
workers”. Tokyo University.  

 
2004, januar Afholdt et-dages kursus for arbejdsmiljøprofessionelle på Skanska, 

Norge: ”AMIs spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø ”3-dækker 
konceptet”. Skanska, Oslo.  

 
2004, februar Afholdt første del af AMI’s kursus om psykisk arbejdsmiljø. Kursus-

arrangør og -leder. Holdt oplæg om ”Hvad er psykisk arbejdsmiljø?”, ”At 
arbejde med mennesker” og ”Arbejde og stress”. 

 
2004, maj Afholdt anden del af AMI’s kursus om psykisk arbejdsmiljø. Kursus-

arrangør og -leder. Holdt oplæg om ”AMI’s tredækker spørgeskema om 
psykisk arbejdsmiljø” og ”Interventioner i arbejdsmiljøet”. 

 
2004, maj Chairman og oplægsholder om ”Stress and Cardiovascular Diseases” ved 

“European Heart Network Workshop” på Skepparholmen, Stockholm, 
Sverige.  

 
2004, august Eighth International Congress of Behavioral Medicine. (4 dage). Chair-

man og inviteret oplægsholder ved to symposier om “New theories of 
work stress” og ”Psychosocial interventional studies for job stress reduc-
tion in workplace-theory, design, and implementation”. Mainz, Tyskland. 
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2004, september Inviteret deltager ved “Kreativitetsseminar” i forbindelse med projektet 
“Konfliktforebyggelse og konflikthåndtering i kriminalforsorgen”. Schæf-
fergården, København. 

 
2004, september First International NIVA Course on Intervention Research. Underviste i 

emnet: “What to consider when doing occupational intervention re-
search”. Frederiksdal, Danmark. 

 
2004, oktober Inviteret deltager og oplægsholder ved “International workshop on inter-

vention for return-to-work and workplace health promotion for sustain-
able work ability”. Linköping Universitet, Sverige. 

 
2004, november Inviteret foredrag om ”Hjertekarsygdomme – risikofaktorer i arbejds-

miljøet” ved ISMF’s årsmøde 12-11-2004. Eigtveds Pakhus, København. 
 
2005, marts Fourth International Conference on Work Environment and Cardiovascu-

lar Diseases. (4 dage). Inviteret keynote speaker: “The changing nature of 
work and its implications for cardiovascular diseases”. Newport Beach, 
California, USA. 

 
2005, maj Inviteret chairman ved Annual Workshop of the European Heart Network 

vedrørende session om “Psychosocial factors and cardiovascular dis-
eases”. Madrid, Spanien. 

 
2005, august Second ICOH International Conference on Psychosocial Factors at Work. 

(3 dage). Medlem af scientific program committee. Inviteret chairman og 
speaker: “Evaluation of the conference. What did we learn and what are 
our new challenges?” Holdt følgende oplæg: “An example of an instru-
ment for international comparisons: The Copenhagen Psychosocial 
Questionnaire”, “Values and health. How are important workplace values 
related to the health of the employees?” “Psychosocial work environment 
in Spain and Denmark: A cross-cultural comparison”. Okayama, Japan. 

 
2005, oktober First International NIVA Course on Work Environment in the Health 

Care Sector. Underviste i emnet: “Working with people – threats and 
challenges”. Frederiksdal, Danmark. 

 
2006, maj og dec Kursusleder og underviser ved ”Kursus om Arbejdsmiljøinstituttets nye 

spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø – Tre-dækkeren”. Arbejdsmiljø-
instituttet, København. 

 
2006, juni Holdt oplæg ved International Workshop on Surveillance of the Work 

Environment om “The Copenhagen Psychosocial Questionnaire 
(COPSOQ)”. Arbejdsmiljøinstituttet, København. 

 
2006, juni 28th International Congress on Occupational Health. (5 dage). Medlem af 

International Scientific Advisory Committee. Inviteret chairman. Holdt 
foredrag om ”Burnout and critical incidents among Japanese nurses” og 
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”Psychosocial work environment in Denmark 1997 and 2005. Improve-
ments or deterioration?” Milano, Italien. 

 
2006, juni ICOH 2006 Satellite Symposium on ”Cardiovascular Diseases and 

Work”. (2 dage). Medlem af Scientific Committee og inviteret keynote 
speaker: “How much of the occupational social gradient in CVD is due to 
working conditions?” Varese, Italien. 

 
2006, oktober 3rd Annual IHPM European Health and Productivity Congress. (2 dage). 

Holdt inviteret keynote foredrag om “How is the psychosocial work 
environment related to product quality and productivity?” Wien, Østrig. 

 
2006, november 9th International Congress of Behavioral Medicine. (4 dage). Co-chair of 

track on Work Related Health. Inviteret chairman. Orale præsentationer 
om “Gender differences in psychosocial work environment. A national 
Danish study” og ”Work-family conflict in an industrialized welfare state: 
The role of psychosocial work environment and family type”. Bangkok, 
Thailand.  

 
2007, april Gæsteprofessor i Taiwan (1 uge). Inviteret key-note lecturer ved 2007 

International Conference of Industrial Hygiene and Occupational Medi-
cine i Kaohsiung:”Psychosocial factors at work, stress, and the health of 
the employees – the European perspective”. Inviteret forelæser ved 
International Workshop on Work, Stress, and Social Inequalities in Health 
ved National Taiwan University: “”Job stress in Denmark”, “Work stress 
and CVD”, “Tools for assessment of psychosocial factors at work: 
COPSOQ and CBI” og “Intervention studies and practices in Denmark”. 
Leder af One-day Workshop on Psychosocial Factors for Phd students 
and post-doc’s.  

 
2007, maj og dec Underviser ved ”Kursus om NFA’s nye spørgeskemaer om psykisk 

arbejdsmiljø – Tre-dækkeren”. (5 dage). Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø, København. 

 
2007, september International workshop on the Copenhagen Psychosocial Questionnaire, 

COPSOQ II. Workshop arrangør og foredragsholder: ”COPSOQ. 
Background, development and present situation” og “The new COPSOQ 
– The COPSOQ II”. NFA, København.  

 
2007, oktober Congress on Social Capital and Trust (3 dage). Holdt foredrag om 

“Organizational social capital and the health of the employees: 
Two empirical studies from Denmark”.  Jyväskula, Finland.  

  
2007, oktober Konference om ”Factores Psicosociales y Salud”. IV Foro ISTAS de 

Salud Laboral. (3 dage). Inviteret keynote speaker : ”Psychosocial risk 
factors and health”. Barcelona, Spanien. 
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2008, september 3rd ICOH International Conference on Psychosocial Factors at Work. (4 
dage). Inviteret keynote speaker: ”Psychosocial intervention studies”. 
Québec, Canada. 

 
2008, september Conference en Santé Publique. Inviteret keynote speaker: ”Psychosocial 

intervention studies: Challenges and opportunities”. Centre Hospitalier 
affilié Universitaire de Quebéc, Canada. 

 
2008, oktober Arbeidsmiljøkongressen 2008. (3 dage). Inviteret keynote speaker: ”Ar-

beidsmiljø – nøkkelen til velferd i et globalisert samfunn?”. Grieg Hallen, 
Bergen, Norge. 

 
2008, oktober Arbejdsmiljøkonferencen 2008. (2 dage). Inviteret oplægsholder og del-

tager. Oplæg om udviklingen i arbejdsmiljøet i Danmark. Hotel Nyborg 
Strand.  

 
2009, september Conference on Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ). (2 

dage). Inviteret foredragsholder.	“Social capital and COPSOQ. Theory 
and measurement” og “Social capital and the workplaces. Implementa-
tion, interpretation and impact”. Freiburg, Tyskland. 

 
2009, september Fifth International Conference on Work Environment and Cardiovascular 

Diseases. (3 dage). Inviteret keynote speaker: “Improving the psycho-
social work environment in practice. Real life challenges and opportuni-
ties”. Inviteret discussant: “Job stress and cardiovascular disease in the 
changing labor market in Europe and Asia” og chairman for session om 
“Blood pressure and work”. Kraków, Polen. 

 
2009, november Arbejdsmiljøkonferencen 2009. Afholdt følgende workshops: ”Det udvik-

lende arbejde og social kapital”, ”Arbejdsmiljø, produktivitet og kvalitet”, 
”Hvordan kan en fagforening arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø for 
medlemmerne?”. Hotel Nyborg Strand, Nyborg. 

 
2010, juni Fourth Internal Conference on Psychosocial Factors at Work. (3 dage). 

Medlem af Scientific Committee og inviteret chairman. Holdt foredrag 
om: ”How to improve the psychosocial work environment in practice. 
Experiences from ten years of intervention research”. Amsterdam, Hol-
land.  

 
2010, november Arbejdsmiljøkonferencen 2010. Afholdt workshops om “Den stærke 

trekant: Trivsel, produktivitet og kundetilfredshed” og om “Er der belæg 
for det, vi gør?”. Hotel Nyborg Strand, Nyborg. 

 
2011, januar Holdt oplæg om: ”Relationel koordinering – samarbejdet mellem faggrup-

per”. Konference om hverdagsrehabilitering. Metropol, København.  
 
2011, juni NSO konference. Deltager og foredragsholder: ”Virksomhedens sociale 

kapital – vejen til både højere arbejdsglæde og bedre kvalitet”. Stykkis-
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hólmur, Island. 
 
2011, august Holdt foredrag om ”Social kapital og udfordringerne i de nordiske lande”, 

”Hvordan hænger social kapital sammen med trivsel, fravær og personale-
omsætning?”, ”Social kapital, produktivitet, kvalitet, innovation og til-
fredshed hos virksomhederne” og ”Hvad kan ledelsen gøre? Lederskab 
som nøglen til høj social kapital” ved det norske Arbeidstilsyns lederkon-
ference, ”Lederløftet”. Soria Moria, Oslo, Norge. 

 
2011, oktober Holdt foredrag om ”Millora de l’entorn psicosocial del treball: millor per 

a la salut, millor per a la productivitat” (Improvement of the psychosocial 
work environment – good for health, good for productivity”) ved national 
arbejdsmiljøkonference. La Casa del Mar, Barcelona. 

 
2011, oktober Holdt oplæg om ”Organizational social capital – an important dimension 

in future psychosocial research” ved 3rd International COPSOQ 
Workshop. Barcelona, Spanien. 

 
2011, november Arbejdsmiljøkonferencen 2011. Plenumforedrag om ”Trivselsmålinger – 

skaber de trivsel eller frustration?” og workshop om ”Fraværet – er det et 
problem?”. Hotel Nyborg Strand, Nyborg. 

 
2012, november Arbejdsmiljøkonferencen 2012. Workshops om ”Arbejdspladsens sociale 

kapital – hvor står vi nu?”  og ”Trivselsundersøgelser – en vurdering af 
kvaliteten af de mest almindelige koncepter”. Hotel Nyborg Strand, Ny-
borg. 

 
2012, december Inviteret keynote speaker: ”50 years of research on psychosocial factors at 

work - what have we learned?”. Conference on the REWARD project. 
Lodz, Polen.  

 
2013, marts Holdt oplæg om ”Workplace social capital – the foundation for employee 

wellbeing, productivity and customer satisfaction” og ”Workplace assess-
ments of psychosocial factors – how to present the results” ved COPSOQ 
workshop. Malmö, Sverige.   

 
2013, april Inviteret keynote speaker: ”Virksomhedens sociale kapital – vejen til både 

højere arbejdsglæde og bedre kvalitet” ved konference om Sosialur Kapi-
talur. Torshavn, Færøerne.  

 
2013, maj Inviteret keynote speaker ”Social kapital. Vejen til både kvalitet og triv-

sel” ved Det Norske Arbeidstilsyns etatssamling. Hotel Plaza, Oslo.  
 
2013, september Inviteret speaker: ”Social capital – how to succeed” og ”If you want to 

improve the work environment, do not focus on the work environment”. 
4th International COPSOQ Workshop. Gent, Belgien. 
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2013, november Arbejdsmiljøkonferencen 2013. Afholdt workshop om ”Sygeplejerskernes 
psykiske arbejdsmiljø – hvordan er det?” og ”Skift fokus: Drop arbejds-
miljøet”. Hotel Nyborg Strand, Nyborg.  

 
2015, oktober Holdt oplæg om ”Relate COPSOQ with other factors than health” ved 5th 

International COPSOQ Workshop. Paris, Frankrig. 
 
2015, oktober Afholdt en-dages kursus ”How to use the Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire at the workplaces”: ”Background. Why are workplace 
assessments of the psychosocial work environment performed?”, ”Prepa-
ring workplace assessments: Phase zero”, ”The workplace report”, ”From 
workplace to action”, ”Ethical and political issues, the Soft Guidelines of 
COPSOQ”. Paris, Frankrig.  

 
2016, september Inviteret paneldeltager, chairman og keynote speaker: ”Organizational 

social capital and sustainable employability”. International Conference on 
Sustainable Employability. Building Bridges between Science and 
Practice. Brussels, Belgien.  

 
2017,  maj Seventh International Conference on Work Environment and Cardiovas-

cular Diseases. Medlem af Organizing Committee og inviteret keynote 
speaker: ”Workplace intervention research – promises and realities”. 
Varese, Italien.     

 
 
CENSORATER: 
 
  Har været censor ved Sociologisk Institut, KU, Socionomistudiet, RUC, 

Medieuddannelsen, RUC, Kultursociologisk Institut, Forvaltningshøjsko-
len, de sociale højskoler, AUC (socionomi) og Danmarks Farmaceutiske 
Højskole. 

 
 
EDITORIAL BOARDS, PEER-REVIEWER M.V.:  
 
1988-2010  Peer-reviewer ved Scandinavian Journal of Work, Environment and 

Health.  
 
1989-2003  Lektør for Arbejdsmiljørådets Service Center (tidl. Arbejdsmiljøfondet), 

København.  
 
1990-2010  Peer-reviewer ved Ugeskrift for Læger.  
 
1991-2010  Faglig konsulent og lektør for Arbetsmiljöfonden, Stockholm (fra 1995: 

Rådet för Arbetslivsforskning). 
 
1991-2001  Peer-reviewer ved Archives of Environmental Health. 
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1992-2010 Peer-reviewer ved Scandinavian Journal of Social Medicine, senere: 
Scandinavian Journal of Public Health. 

 
1993-2001  Peer-reviewer ved Social Science and Medicine. 
 
1994-2009 Medlem af Editorial Board, Scandinavian Journal of Work, Environment 

and Health. 
 
1994-2001 Peer-reviewer ved European Journal of Public Health. 
 
1994-2001 Peer-reviewer ved Occupational and Environmental Medicine. 
 
1994-1997 Medlem af Editorial Panel ved Scandinavian Journal of Social Medicine. 
 
1994-2007 Medlem af Editorial Board ved International Journal of Behavioral 

Medicine. 
 
1995-2007 Peer-reviewer ved International Journal of Behavioral Medicine. 
 
1996-2001 Peer-reviewer ved Psychological Medicine. 
 
1996-2001 Peer-reviewer ved Journal of Epidemiology and Community Health. 
 
1996-2001 Peer-reviewer ved Health Psychology. 
 
1997-2001 Peer-reviewer ved Scandinavian Cardiovascular Journal. 
 
1997-2010 Medlem af Editorial Committee ved Scandinavian Journal of Public 

Health. 
 
1997-2010 Peer-reviewer ved Work and Stress. 
 
2001 Peer-reviewer ved European Sociological Review. 
 
2003- Medlem af Advisory Board ved Work and Stress. 
 
2012 Peer-reviewer ved Nordic Journal of Working Life Studies. 
 
2013 Peer-reviewer ved European Review of Applied Psychology. 
 
 
UDVALG, ARBEJDSGRUPPER M.V.: 
 
  Sad som studerende i det sociologiske studienævn og som lærer i det 

sociologisk-antropologiske fagråd. Var i en længere årrække formand for 
forskningsudvalget ved Institut for Social Medicin, Københavns Univer-
sitet. Var udpeget medlem af to ekspertgrupper under Lavindkomst-
kommissionen (om kvindelige industriarbejdere samt kvinder i service-
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erhverv). Var medlem af Arbejdstilsynets ekspertgruppe vedrørende 
arbejdsmiljø og hjertekarsygdomme. 

 
1986-1987  Leder af den danske del af "Survey on Resources for Occupational Health 

Research in EC countries". 
 
1986-1989  Medlem af AC's arbejdsgruppe vedrørende arbejdsmiljøforskningen i 

Danmark. 
 
1986-1994  Medlem af Glostrupundersøgelsernes repræsentantskab. 
 
1986 Medlem af bedømmelsesudvalg til vurdering af licentiatafhandlingen: 

"Hjertekarsygdommenes udbredelse. Sociale og psykosociale forskelle i 
risikofaktorernes fordeling" under det Lægevidenskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet. 

 
1986-1998  Konsulent for Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd. 
 
1987-1996  Medlem af Hjerteforeningens hovedbestyrelse. 
 
1988-1990  Medlem af Tobaksskaderådet under Sundhedsministeriet. 
 
1990-1992  Medlem af følgeudvalget for Socialforskningsinstituttets undersøgelse af 

levekårsmæssige konsekvenser af arbejdsskader. 
 
1990-1992  Medlem af miljømedicinsk udvalg under Dansk Selskab for Social og 

Administrativ Medicin. 
 
1991  Formand for bedømmelsesudvalg vedrørende adjunktur i arbejdsmedicin 

ved det Lægevidenskabelige Fakultet. 
 
1991  Formand for bedømmelsesudvalg vedrørende lektorat i arbejdsmedicin 

ved det Lægevidenskabelige Fakultet. 
 
1991-1993  Medlem af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets udvalg til planlægning 

af Sundhedsvidenskabelig Dag. 
 
1992  Formand for bedømmelsesudvalg vedrørende to eksterne kliniske lekto-

rater i arbejdsmedicin ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 
1992-1993  Medlem af det Teoretiske Studienævn ved det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet. København. 
 
1992-1993  Medlem af udvalget til evaluering af den teoretiske undervisning. Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet. København. 
 
1992-1994  Medlem af forskningsudvalget ved Søfartsmedicinsk Institut, Sydjysk 

Universitetscenter. Esbjerg. 
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1992-1994  Medlem af institutrådet ved Institut for Sygdomsforebyggelse, Kommu-

nehospitalet, København. 
 
1992-1994 Medlem af forskningsudvalget ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 

Københavns Universitet. 
 
1993-1994  Medlem af specialgruppen for hjertekarsygdomme under Sundhedsmini-

steriets Middellevetidsudvalg. 
 
1993-1994  Medlem af Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe vedrørende primær fore-

byggelse af hjertekarsygdomme. 
 
1993-1995 Medlem af styregruppen for Hovedstadens Center for Prospektive 

Befolkningsstudier (HCPB). 
 
1993-2000  Vice-chairman for Scientific Committee on Cardiology in Occupational 

Health under International Commission on Occupational Health (ICOH). 
 
1994-1996 Medlem af Hjerteforeningens forskningsudvalg. 
 
1994-1999 Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Psykosocial Medicin. (Fra 

1996: Næstformand. Fra 1998: Formand). 
 
1994 Medlem af bedømmelsesudvalg til vurdering af PhD-afhandlingen: 

"Evaluering af sygehuspersonalets håndhygiejniske adfærd, viden og 
holdninger" under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns 
Universitet. 

 
1994-1998 Medlem af Governing Council of the International Society of Behavioral 

Medicine. 
 
1994-1998 Chairman for Communication Committee of the International Society of 

Behavioral Medicine. 
 
1994-1996 Medlem af Scientific Program Committee of The Fourth International 

Congress of Behavioral Medicine, Washington D.C., March 1996. 
 
1995-1997 Medlem af forskningsudvalget under Dansk Selskab for Arbejds- og 

Miljømedicin. 
 
1995 Medlem af bedømmelsesudvalg til vurdering af PhD-afhandlingen: 

"Validation of a quality of life questionnaire for breast cancer patients" 
under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 

 
1995-1996 Medlem af AMI's Task Force vedrørende programmet "Ren Rengøring". 
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1996-2010 Chairman for "Expert Group on Occupational Health and Psychosocial 
Factors" under "European Heart Network". 

 
1996-1998 Medlem af International Scientific Committee of the Second International 

Symposium on Work Environment and Cardiovascular Diseases, Tel 
Aviv, Israel, 1998. 

 
1996-1998 Medlem af International Scientific Program Committee for the 5th 

International Congress of Behavioral Medicine, Copenhagen, Denmark, 
1998. 

 
1996-1997 Medlem af Ad Hoc Group on Stress at Work under EU-kommissionen 

som repræsentant for den danske regering. 
 
1996-2002 Medlem af Det Psykosociale Forskningsudvalg under Kræftens Bekæmp-

else. 
 
1997-1998 Medlem af Danish Organizing Committee og af Scientific Program 

Committee of the First International ICOH Conference on Psychosocial 
Factors at Work. Copenhagen, Denmark, 1998. 

 
1998-1999 Medlem af ekspertgruppe vedrørende folkesundhedsprogrammet. Nedsat 

af Sundhedsministeriet. 
 
1998-2000 Medlem af Scientific Program Committee of the 6th International Con-

gress of Behavioral Medicine, Queensland, Australia, 2000. 
 
1998-2001 Medlem af Scientific Program Committee on Psychosocial Factors of the 

International Conference on Exposure Assessment in Epidemiology and 
Practice, Göteborg, Sweden, 2001. 

 
1998-1999 Medlem af bedømmelsesudvalg til vurdering af doktordisputats 

vedrørende ”Sociale uligheder i risiko for iskæmisk hjertesygdom” ind-
leveret til det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Univer-
sitet. 

 
1999 Medlem af bedømmelsesudvalg vedrørende seniorforskerstilling i psyko-

social cancerforskning ved Kræftens Bekæmpelses Institut for Epidemio-
logisk Kræftforskning. 

 
1999-2008 Formand for faglige bedømmelsesudvalg vedrørende stillinger som forsk-

ere/seniorforskere i psykosocial arbejdsmiljøforskning ved AMI. Medlem 
af interne ansættelsesudvalg for samme stillinger. 

 
1999-2003 Medlem af Working Group II on "Health effects of stressful environ-

ments in adult life: The interaction of biological and psychosocial factors" 
under the ESF Scientific Program: "Social Variations in Health Expectan-
cy in Europe". 
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2000 External Examiner af PhD afhandling om “Risk assessment for work-

related stress: A development study with UK hospital-based doctors”. 
University of Nottingham, UK. 

 
2000-2005 Chairman for Scientific Committee on Cardiology in Occupational Health 

under ICOH (International Commission on Occupational Health). 
 
2001-2004 Medlem af styregruppen for pilotprojekt om udvikling af værktøjer til 

forbedring af forskningsmiljøer på universiteter og sektorforskningsinsti-
tutioner under Forskningsministeriet som repræsentant for SEDIRK 
(Sektorforskningsforskningens Direktørkollegium). 

 
2001 Medlem af bedømmelsesudvalg til vurdering af ansøgere til stilling som 

Lecturer in Applied Psychology, Institute of Work, Health and Organi-
sations, The University of Nottingham, UK. 

 
2002 Medlem af ekspertgruppe om “Effektvurdering af Arbejdstilsynets kerne-

opgaver” nedsat af Arbejdstilsynet, København. 
 
2002 External Examiner af PhD afhandling om ”A longitudinal study of burn-

out: From student nurse to qualified practitioner”. University of Notting-
ham, UK. 

 
2003-08 Udpeget som medlem af Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforsknings-

udvalg under Beskæftigelsesministeriet. Fra 2005 medlem af det nye 
udvalg under ny bekendtgørelse. Næstformand for udvalget. 

 
2003-05 Medlem af Scientific Program Committee of “The Second ICOH Inter-

national Congress on Psychosocial Factors at Work”, Okayama, Japan, 
2005. 

 
2003-05 Konsulent for “Det Nationale Kompetenceregnskab” under Un-

dervisningsministeriet med henblik på at tilvejebringe et dansk redskab til 
måling af befolkningens kompetenceniveau. 

 
2005-06 Medlem af Scientific Program Committee for ”The 9th International 

Congress of Behavioral Medicine”, Bangkok, 2006. 
 
2005-06 Medlem af International Scientific Advisory Committee for “The 28th 

International Congress on Occupational Health”, Milano, 2006. 
 
2005-06 Medlem af Scientific Committee for “ICOH 2006 Satellite Symposium 

on Cardiovascular Diseases and Work”, Varese, Italy, 2006. 
 
2005-06 Medlem af International Scientific Committee for “The Sixth Work, 

Stress, and Health Conference”, Miami, 2006. 
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2005-06 Medlem af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af PhD-afhandlingen: 
“Migraine and tension-type headache: Prevalence, incidence, prognosis 
and impact”. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Univer-
sitet. 

 
2006 Medlem af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af doktorafhandling: 

”Empowerment and health promotion in working life”. Department of 
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