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Viden der virker? Per Malmros Hent PDF Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for alle. Derfor har det offentlige
gennem mange år gjort en stor indsats for at fremme forskningen i, hvordan vi får et bedre arbejdsmiljø. I dag
ved vi en masse om skadevirkninger og deres årsager – men hvordan bruger vi denne viden?
Per Malmros har arbejdet inden for stort set alle områder af arbejdsmiljøsystemet gennem mere end 30 år. Det
har været en periode med en rivende udvikling, hvor forskningen har produceret væsentlig ny viden om
arbejdsmiljøet. Men desværre har den ikke på en gennemsigtig og konsekvent måde udmøntet sig i
forebyggelse.
Vejen fra forskning til praksis er lang og snørklet, og nogle gange fortaber forskningens resultater sig i
glemslen. Andre gange bliver tvivlsomme resultater i al hast omsat til lige så tvivlsomme tiltag, når en
politiker vil fremstå handlekraftig.
Viden der virker? sætter spørgsmålstegn ved den administrativ-politiske praksis, der har udviklet sig i
Arbejdstilsynet. Med udgangspunkt i embedsmandens rolle som formidler mellem videnskab og politik kaster
forfatteren et kritisk blik på dansk arbejdsmiljøs nyere historie og diskuterer, hvordan evidens, vidensdeling
og en dosis sund fornuft kan give os et bedre arbejdsmiljø fremover.
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