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KOMPLEKSITET 

Foto: Børsen 

”Forestil dig en verden, hvor robotter ikke bare tager sig af 
den tunge industri, men også passer de ældre, laver din 
mad og slår dit græs. Hvor alt fra din telefon, dit tøj samt dit 
hus bliver 3D-printet, og det meste kan leveres minutter 
senere af en robot eller en drone.” Rene Pedersen IDA 



RAPPORTENS FIRE TEKNOLOGI-NEDSLAG 

• Automatisering i industrien 
 
 
• Digitalisering af velfærden 

 
 

• Mikroteknologier 
 
 
• Software-robotter og chatbots  
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AUTOMATISERING I INDUSTRIEN 

 
• Robotter 
 
 
• Co-robotter eller ‘cobots’ 

 
 

• Andre teknologier 
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Foto: robotics.org 



DIGITALISERING AF VELFÆRDEN 

• Velfærdsteknologi i ældreplejen, fx 
 Fysiske hjælpemidler 
 Sensorbaserede løsninger 
 Sikring af borgeres mental sundhed 

 
• Logistik-robotter 
 
 
• Telemedicin 
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MIKROTEKNOLOGIER – PÅ MOBIL ELLER TABLET 

 
• Digital selvmonitorering 

 
 
 

• Administrations-app’er 
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Foto: sagro.dk 



DIGITALE ROBOTTER ELLER  
RPA (ROBOTIC PROCES AUTOMATION)  

• Software-robotter eller 
skærm-robotter 
 
 
 

• Chatbots eller digitale 
assistenter 
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HVAD BETYDER DET FOR ARBEJDSMILJØET?  
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”Kendetegnende for feltet er, at der ikke eksisterer 
den store empiriske viden om teknologiernes 
konkrete arbejdsmiljømæssige effekter endnu.” 



HVAD BETYDER DET FOR ARBEJDSMILJØET?  

• Fysiske  forhold  i arbejdet - Automation og 3D print 

 

 

• Velfærdsteknologier og automatiseret logistik 
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HVAD BETYDER DET FOR ARBEJDSMILJØET?  

• Automation og organiseringen af arbejdet 

 

 

 
• Skærm-robotter, chatbots og administrationsapps  

 

 
 

11 

10-10-2019 



HVAD BETYDER DET FOR ARBEJDSMILJØET?   

• Ændrede relationer og bedre koordinering 

 

 

 

• Mikroteknologier sundhed og trivsel med 
selvmonitorering 
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Stine Lomborg 
KU 



INDDRAGELSE AF MEDARBEJDERE ER AFGØRENDE 

 
• For en succesfuld 

implementering! 
 
 
 

• Konsekvenser for arbejds-
miljøet skal vurderes inden 
beslutning!  
(i AMO, SU og/eller MED) 

13 

10-10-2019 



MEDARBEJDERNE KAN MED FORDEL OGSÅ INDDRAGES 

 
• I udvikling af teknologierne  
 
 
 
 
• Og i at få øje på nye teknologiske 

muligheder! 
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• Vi har indtryk af, at 
teknologi og digitalisering 
ikke fylder meget i AMO, 
SU og MED’s arbejde! 
 
 
 

• Det håber vi, at I kan være 
med til at ændre på! 
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HER KAN I BL.A. HENTE HJÆLP OG INSPIRATION: 
 
• https://www.bfa-

i.dk/arbejdsmiljoeemner/generelt/ledelse-og-
udvikling/automation-og-bedre-arbejdsmiljoe 
 

• https://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-og-
organisering/forandringer/digitalisering/digitalisering-
det-gode-arbejde 
 

• https://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-og-
organisering/forandringer/digitalisering/digitalisering-
uddannelsesinstitutioner 
 

• https://www.arbejdsmiljoweb.dk/din_arbejdsplads/syge
hus/digitalisering-stiller-nye-krav-til-arbejdsmiljoeet 
 

• https://www.lederweb.dk/media/3799/vaeksthus-
ledelse-af-digital-innovation-web-140519.pdf 
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