
COWIfonden støtter international konference om fremtidens 
arbejdsmiljø

I august 2019 er IDA Arbejdsmiljø værter for Nordic Ergonomic Society (NES) 
konference nummer 50. Konferencen foregår på engelsk og har det overordnede tema: 
Future Work: Digitalisation and Innovation. Udover at sætte fokus på, hvordan 
digitalisering påvirker arbejdsmiljøet, vil der også være faglige sessioner om 
medarbejderinddragelse, organisatorisk arbejdsmiljø, risikoanalyse, muskel-
skeletbesvær, psykosocialt arbejdsmiljø, regulering af arbejdsmiljøet og meget mere. 
Konferencen er en enestående mulighed for at møde forskere og praktikere fra især 
Norden men også fra mange andre lande verden over.

NES konferencen afholdes hvert år og værtsskab og økonomisk ansvar går på skift 
mellem arbejdsmiljøfaglige selskaber i de fem nordiske lande: Danmark, Sverige, 
Norge, Finland og Island. Nordic Ergonomics and Human Factors Society (NES) blev 
dannet i 1969 og konferencen i 2019 fejrer således også 50-års jubilæet for NES.  

Det overordnede emne for konferencen er forskning og udvikling inden for ’ergonomics’ 
og ’human factors’ og fokus på hvordan disse faktorer påvirkes af fremtidens arbejde, 
hvor digitalisering og innovation er på dagsordenen. Konferencens underemner 
spænder vidt og kan ses på hjemmesiden under Call for papers: 
http://www.nes19.dk/Call-for-Papers.  

Konferencen har til formål at bringe forskere og praktikere sammen fra især Norden 
men også fra andre lande. Konferencens deltagere mødes for at fremlægge og 
diskutere resultater af deres forskning, sammenligne og lade sig inspirere af forskellige 
metoder og tilgange inden for fagområdet og dele erfaringer med praktikere blandt 
myndigheder, rådgivere og organisationer.

Konferencens fokus på fremtidens arbejde er aktuelt for alle involveret i det 
arbejdsmiljøfaglige område, i ledelse og design af produktioner og processer, og i 
bæredygtighedsperspektiver på området.  

Vi forventer med konferencens overordnede fokus at bidrage til diskussionen af, 
hvordan human factors and ergonomics kan fremme en udvikling af fremtidens arbejde 
med mennesket i centrum og komme med bud på hvordan udfordringerne kan tilgås nu 
og i fremtiden.

Læs mere på konferencens hjemmeside: www.nes19.dk


