
Det 11. international symposium om menneskelige faktorer i 
organisationsdesign og ledelse (ODAM) 

 
ODAM er en international konference, der afholdes fast hvert tredje år med 
deltagelse af 250-300 forskere. Det overordnede emne for konferencen i 2014 
er ”Ergonomic Challenges in the New Economy”. Begrebet ”ergonomics” 
dækker i denne sammenhæng over, at der ved forandringer i organisationer 
skal tages hensyn til både effektivitet og menneskeligt velbefindende.  
 
I et samarbejde mellem DTU, Selskab for Arbejdsmiljø (SAM) i Ingeniørfor-
eningen i Danmark og Aalborg Universitet lykkedes det at få ODAM Technical 
Committee til at placere konferencen i København i 2014. Det har været et 
ønske fra SAM at konferencen kombineres med den årlige konference i Nor-
disk Ergonomiselskab (NES). Denne konference har tradition for at kombinere 
deltagelse fra forskere og praktikere indenfor området. Dette fastholdes i den 
kommende konference, idet der er gode nordiske erfaringer med at arrangere 
et møde mellem disse to grupper.  
 
Fokus på produktivitet og attraktive arbejdspladser 
Det er konferencens formål at videreudvikle og formidle den samlede viden 
om, hvordan man i forskellige nationale sammenhænge arbejder med at op-
timere produktivitet og arbejdsrelateret velbefindende i virksomheder og orga-
nisationer. Fra en dansk synsvinkel har dette aktuel interesse i lyset af den 
igangværende udvikling af en national forskningsindsats vedrørende produkti-
vitet og konkurrenceevne for dansk industri, idet kombinationen af produktive 
virksomheder med attraktive jobs spiller en væsentlig rolle i udvikling af virk-
somhederne. 
 
Konferencen vil bidrage til udbygning af et internationalt netværk for både for-
skere og praktikere. Samtidig er der mulighed for at præsentere danske og 
skandinaviske tilgange til emneområdet. Generelt er der internationalt nysger-
righed overfor den skandinaviske tilgang til fremme af produktivitet og konkur-
renceevne. 
 
Perspektiver 
Det er første gang denne konference afholdes i Danmark. Den gør det muligt 
at få en række internationale keynote speakers til Danmark samt gennem na-
tionale keynote speakers at få præsenteret den danske tilgang til området. 
Det danske system for arbejdsmiljørådgivning sættes i et større perspektiv 
bl.a. gennem koblingen til udfordringerne i den nye økonomi og globaliserin-
gen. 
 
Konferencens hjemmeside findes her www.odam2014.org 
 
 


