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Kort CV
Jeg er nu selvstændig konsulent og forsker med min egen virksomhed: Task-Consult. Jeg arbejder
hovedsageligt med to forskellige ting – som dog ofte hænger tæt sammen:
-

Foredrag, kurser og undervisning: Social og professionel kapital, fravær, stress, helbred,
kortlægning af psykisk arbejdsmiljø, forebyggelse, produktivitet, kvalitet.
Konsulentvirksomhed: Specielt om gennemførelse og opfølgning på trivselsmålinger samt
opbygning af virksomhedens sociale eller professionelle kapital.

I de sidste par år har fokus for mit arbejde været ”den stærke trekant”, som består af:
- Virksomhedens sociale/professionelle kapital: Ledelse og samarbejde om kerneopgaven.
- Virksomhedens ydelser eller produkter: Kvalitet, produktivitet og innovation.
- Kundernes/borgernes tilfredshed, loyalitet og medejerskab.
Pointen er at sætte kerneydelsen i centrum og at arbejde med alle tre elementer i den stærke trekant.
Derudover har jeg arbejdet med trivselsmålinger på forskellige måder:
- Konsulent ved fortolkning og videre arbejde med trivselsmålinger.
- Konsulent og forsker i forbindelse med måling af social og professionel kapital.
- Forsker i forbindelse med det internationale samarbejde omkring Tre-dækker spørgeskemaet (COPSOQ) og anvendelsen heraf i en lang række lande.
________________________________________________________________________________
CV:
Familie: Gift med Ulla, tre børn, otte børnebørn.
Uddannelse: Uddannet sociolog (mag.scient.soc.) fra Københavns Universitet (1972), doktorgrad i
medicin (dr.med.) fra samme universitet (1994).
Arbejde:
1972-1976: Lektor ved Den Sociale Højskole, København.
1976-1994: Forsker ved Institut for Social Medicin, Københavns Universitet.
1994-2008: Forsker ved Arbejdsmiljøinstituttet. Fra 2000-2008 professor i psykisk arbejdsmiljø.
2008- : Selvstændig konsulent, foredragsholder og forsker. Task-Consult.
Vigtigste projekter:
Undersøgelsen af kvinders arbejdsmiljø.
Undersøgelsen af arbejdsmiljø og helbred i slagteribranchen.
Arbejdsmiljø og hjertesygdomme – en gennemgang af den internationale litteratur.
Tre-dækkeren (COPSOQ – spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø).
Copenhagen Burnout Inventory (CBI – spørgeskema om udbrændthed).
PUMA (udbrændthed), PIFT (fravær), PRIM (monotont arbejde), SARA (arbejdets organisering og
helbred), VIPS (virksomhedernes arbejdsmiljøindsats), SAPPA (arbejdsmiljø og produktivitet).

Ekspertgrupper o. lign:
Har været medlem af Hjerteforeningens hovedbestyrelse og forskningsudvalg, medlem af Tobaksskaderådet, formand for Dansk Selskab for Psykosocial Medicin, medlem af det psykosociale
forskningsudvalg under Kræftens Bekæmpelse, næstformand for det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg samt medlem af en lang række ekspertgrupper og bedømmelsesudvalg.
Internationalt:
Kongresser og konferencer: Har præsenteret forskningsresultater ved mere end 100 internationale
konferencer.
Key-note foredrag: Har været inviteret keynote speaker ved mere end 50 internationale kongresser,
konferencer og symposier.
Videnskabelige kongresser: Har været medlem af International Scientific Committees for 16 internationale videnskabelige kongresser.
Videnskabelige selskaber: Har været formand for Scientific Committee on Cardiology in Occupational Health (under ICOH), medlem af Governing Council of International Society of Behavioral
medicine, formand for Expert Group on Occupational Health and Psychosocial Factors under
European Heart Network og medlem af international ekspertgruppe om psykosociale faktorer
nedsat af ILO, Geneve.
Afholdte kurser: Har afholdt kurser eller symposier om psykisk arbejdsmiljø i Danmark, Spanien,
UK, USA, Norge, Taiwan, Brasilien, Japan, Polen og Canada.
Publikationer:
Vigtigste bøger: Kvinders helbred og arbejde (1978), Hjertekarsygdomme og arbejdsmiljø, bind 1-3
(1987), Medicinsk sociologi (mange udgaver 1988-2011), Arbejdsmiljø, stress og helbred i den
danske slagteribranche (1994, disputats), Det udviklende arbejde. Helbred, stress og kvalifikationer
(2003), Fakta og myter om stress (2007), HK’ernes psykiske arbejdsmiljø (2009), Trivsel og
produktivitet – to sider af samme sag (2010), Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker (2013),
Professionel kapital på gymnasieuddannelserne – en håndbog (2015).
Videnskabelige artikler med peer review (ekspertbedømmelse): Mere end 80 internationale og 15
danske.
Abstracts: Omkring 140 abstracts præsenteret ved internationale konferencer.
Priser:
Blev i 1978 tildelt K.K. Steinckes mindepris for arbejdet med og formidlingen af undersøgelsen om
kvinders arbejdsmiljø.
Blev i 1988 tildelt Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundets arbejdsmiljøpris.
Modtog i 1999 arbejdsmiljøprisen for forskning i arbejdsmiljø fra ”Fondet for Arbejderbeskyttelse”.
Blev i 2001 udnævnt til ”honorary fellow” ved European Academy of Occupational Health Psychology
“In recognition of an outstanding contribution to occupational health psychology”.

