CURRICULUM VITAE
NAVN

:

Eva Thoft

FØDSELSÅR

:

1957

UDDANNELSE

:

Cand.techn.soc., RUC (Roskilde Universitetscenter) 1985
Master i organisationspsykologi fra RUC, MPO
Gennemført kurset Information og kommunikation på Københavns Universitet
Ledersupervision hos erhvervspsykolog Birgitte Bonnerup i forbindelse med varetagelse af centerlederfunktion.

STILLING

:

Arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent

ARBEJDSSTED

:

TeamArbejdsliv
Trekronergade 15, 1. sal
2500 Valby
eth@teamarbejdsliv.dk

KERNEKOMPETENCER
:

Rådgivning, udvikling, formidling og undersøgelser indenfor følgende temaer:
Virksomhedens Sociale Kapital og kerneopgaven
Organisering af arbejdsmiljøarbejdet
Samarbejde og kommunikation
Psykisk arbejdsmiljø

:
UNDERVISNING

PROFESSIONELLE
FORENINGER

:

UDLANDSERFARING

:

2008 -

Foredrag og undervisning i social kapital

2000 - 2001

Freelance-underviser for DSB-uddannelse:
Systematisk arbejdsmiljøarbejde

1992 - 1999

Freelance-underviser i Arbejdsmiljøfondet
bl.a. på følgende kurser:
Praktisk formidling om arbejdsmiljø
Problemløsning og formidling

ALIV-RUC-NET
Har tidligere deltaget i EU-projekter.
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TIDLIGERE
ANSÆTELSER

:

2005 – 2013

:

Grontmij A/S
Arbejdsmiljø og kommunikation
Projektledelse – både fagligt og økonomisk
Projektgenerering, tilbud og kontraktforhandlinger med kunder
og med underleverandører
Gennemførsel af rådgivning, evalueringer, undersøgelser,
forskning og kommunikation bl.a. inden for følgende temaer: social kapital, organisering af arbejdsmiljøarbejdet, arbejdsmiljøpolitik – og strategi, apv, psykisk arbejdsmiljø, forandringer i arbejdslivet, forebyggelse af ulykker samt formidling om diverse
arbejdsmiljøproblemer og deres løsning.

1994 - 2005

Konsulent i CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse)
Projektledelse – både fagligt og økonomisk
Projektgenerering, tilbud og kontraktforhandlinger med kunder
og med underleverandører
Gennemførsel af rådgivning, evalueringer, undersøgelser,
forskning og kommunikation
Projektleder for flere projekter, der har været EU finansierede og
er foregået i samarbejde med europæiske partnere, hvor arbejdssproget – både mundtlig og skriftligt - har været engelsk.
Ansvarlig for produktion af Nyhedsbrev CASA Nyt
Medudvikler af CASAs hjemmeside.

2002 - 2005

Administrativ koordinator på Arbejdsmiljøområdet
Styre og have overblik over områdets økonomi og ressourcer
bl.a. indtægter i forhold til indtjeningskrav og bemanding i forhold til projektportefølje.

2000 - 2002

Centerleder i CASA
Udvikling af organisation og ledelse, herunder ansvar for at fastsatte mål blev nået samt overordnet personaleansvar
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1985 - 1994

b-kommunikation aps
Ansat som miljøplanlægger og formidlingskonsulent
Produktionsstyring. Udarbejdelse af manuskripter til tryksager
og diasprogrammer. Udvikling af kurser. Projektgenerering og
tilbudsgivning.

1992 - 1994

Daglig leder og medlem af bestyrelsen i “b-kommunikation aps”.
Økonomistyring og overblik. Strategi og markedsføring. Koordinering af firmaets aktiviteter og opsøgende arbejde. Planlægning og opfølgning af personalemøder.

UDVALGTE PROJEKTER

Løbende foredrag og rådgivning om social kapital
Løbende rådgivning om arbejdsmiljø til søs
Har bistået Søfartens Arbejdsmiljøråd i forbindelse med udarbejdelse af branchevejledninger og andre materialer samt udviklingsprojekter i mere end 10 år. Seneste projekter har handlet
om hvile- og arbejdstid samt kommunikation mellem rederi og
skib.
Autoriseret arbejdsmiljørådgivning inden for psykisk arbejdsmiljø
2017 - : Tillidsbaseret rengøring. Undersøgelse og afprøvning af organisering af rengøringsarbejdet, som fremmer tillid og
faglighed. I samarbejde med KL og 3F, Støttet af Fremfærd
2015 – 2017: Fremfærd – kerneopgaveprojekt i Sorø Kommune. Udvikling af relationel koordinering i samarbejdet om udsatte borgere, herunder måling af relationel koordinering og afholdelse af temadage med fokus på det tværgående samarbejde. I samarbejde med Sorø Kommune og støttet af Fremfærd.
2016: Glostrup Skole – rådgivning og temadage om
håndtering af følelsesmæssige krav.
2016: Højt at flyve. Arbejdsmiljøhåndbog for Piloter og kabinepersonale. Arbejdsmiljørådet for Luftfart og Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros
2016: Har I brug for at pudse tonen af? Vejledning til transportvirksomheder om mobning. Branchearbejdsmiljørådet for
transport og engros
2015 - : Den gode arbejdsplads – kursus om psykisk arbejdsmiljø for ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter inden for
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fysio- og ergoterapi. Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen.
2015: Sikkerhed i filmbranchen. Undersøgelse af sikkerhedskultur i filmbranchen. Udført for Producentforeningen.
2014 - 2015: Fremfærd – viden om kerneopgaven. Bidrag
med viden om kerneopgaven til Fremfærd – et samarbejde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om udvikling af den offentlige opgaveløsning i samarbejde med Aalborg Universitet
2014 – 2015: Social kapital i hverdagen. Undervisning af
TRIO-grupper på Amager og Hvidovre Hospitaler
2013 - 2015: Social kapital på spil. Udvikling af kompetenceudviklingsforløb for Slagelse Kommune sammen med Katrine
Schumann/Communicate2innovate
2014: Psykisk arbejdsmiljø for ledere på det pædagogiske
område. Udvikling af dialogredskaber til håndtering af psykiske
belastninger for BUPL
2013 - 2014: Sikkerhedskultur i Fiskeriet. Udvikling af dialogspil om sikkerhedskultur. Finansieret af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. I samarbejde med Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og Center for Maritim Sundhed og Samfund
2013 - 2014: Social kapital på skoler i Køge Kommune,
Køge Kommune
2013 - 2014: Integreret APV om psykisk arbejdsmiljø. 10 gode historier om hvordan arbejdspladsen kan integrere APV i arbejdspladsens kerneaktiviteter, strategiudvikling, kvalitetsarbejde o. lign.
BAR SOSU, i samarbejde med Grontmij
2013: Håndbog: Hvad gør man efter trivselstjekket?
BAR Jord til Bord, Slagteriudvalget, i samarbejde med Grontmij
2013: Psykisk arbejdsmiljø i I-BAR. Udarbejdelse af samlet og
operationelt materiale om arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.
IBAR, , i samarbejde med Grontmij
2013: Social kapital på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Rådgivning, oplæg og workshops
2012 – 2013: Hjemmeside om kundehåndtering
Udvikling af hjemmeside til chauffører om håndtering og forebyggelse af konflikter. I samarbejde med MOCH.
BAR Transport og Engros
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2010 – 2013: Pionerprojektet - Nedbringelse af sygefravær i
daginstitutioner
Forebyggelsesfondsprojekt for Børne- og ungdomsforvaltningen/Københavns Kommune.
2011: Bud på hvordan APV for en større strategisk betydning i virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde/LO
2010 – 2012: Social kapital på Rigshospitalet
Arbejdsmiljøenheden på Rigshospitalet
2010 – 2011: Udvikling af hjemmeside om virksomhedens
sociale kapital
FIUs Udviklingsenhed
2010: Udvikling af undervisningsmateriale om social kapital
PUF – Parternes Uddannelsesfællesskab

2009 - 2010: Ledelse og social kapital.
Materiale til motivation og støtte til lederes arbejde med social
kapital.
BAR FOKA
2009: Erfaringer med stressretningslinjer.
Opsamling og formidling af erfaringer med stressretningslinjer.
Det Personalepolitiske Forum
2008- 2010: Det stærke fællesskab
Udvikling af redskaber og metoder til at styrke den sociale kapital inden for social og sundhedsområdet.
Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed
2008 – 2010: Livingstone
Udviklingsprojekt i hjemmeplejen under Københavns Kommunes Socialforvaltning. Forebyggelse af nedslidning med fokus
på at styrke medarbejdernes møde med borgeren gennem bedre planlægning, kompetenceudvikling og kommunikation.
Forebyggelsesfonden
2008 – 2009: Stressværktøjer
Indsamling og systematisering af værktøjer til identifikation af
stressværktøjer til Personaleweb
Det Personalepolitiske Forum
2008 – 2009: Omstrukturering af stressemneside
Ajourføring og forbedring af emneside på Personaleweb.
Det Personalepolitiske Forum
2007- 2009: Generende støj i storrumskontorer
Et udviklingsprojekt som sætter fokus på hvordan man kan ned-
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bringe den generende støj i storrumskontorer og samtidig måle
effekt med nye akustiske parametre. Udføres i samarbejde med
JJW Arkitekter og DTU/Ørsteds Instituttet.
Arbejdsmiljøforskningsfonden
2007 - 2008: Arbejdsmiljøstrategi
Rådgivning i forbindelse med udvikling af ny arbejdsmiljøstrategi.
Stor statslig virksomhed
2006 – 2008 Metodeudvikling vedrørende behandling af
psykisk arbejdsmiljø i APV.
Projektet analyserer sammenhængen mellem metoder og virksomhedens kontekst med særligt fokus på de senere faser i
APV – dvs. hvordan kommer virksomheden fra kortlægning til
handling. Finansieres af Arbejdstilsynet og udføres i et samarbejde med JobLiv Danmark, TeamArbejdsliv, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, DTU og COWI.
2010 – 2011: Social kapital i byggeri – undersøgelse og
rådgivning i byggefirmaer om social kapital
Dansk Byggeri
2006 – 2011: Kørsel med olie og benzin.
Branchevejledning om arbejdsmiljø i forbindelse med kørsel af
olie og benzin.
BAR Transport og Engros
Tidligere:
Byg for alle. Hjemmeside om tilgængelighed.
Udvikling af web-baseret guide og søgeværktøj til byggetekniske rådgivere.
Støtte: Erhvervs- og byggestyrelsen.
VITAL
Evaluering og opsamling af erfaringer til håndbog om arbejdsmiljøøcertificering – baseret på processen i to institutioner i
Storstrøms Amt: et bo- og naboskab og en teknisk afdeling på et
sygehus. Støtte: Storstrøms Amt
It-værktøj til arbejdspladsbrugsanvisninger
Udvikling af værktøj der skal lette virksomhedernes arbejde med
at lave arbejdspladsbrugsanvisninger i den grafiske branche.
Klient: Grafisk BAR.
Kan dit værksted klare et syn?
Udvikling af et koncept for en opsøgende og rådgivende indsats
overfor små autoværksteder med henblik på at gøre dem i stand
til at gennemføre APV. Klient: I-BAR.
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Det udviklende arbejde i Fysio-og Ergoterapien på Storstrømmens Sygehus/Nykøbing Falster. Rådgivning og gennemførsel af et forløb for ledelse og medarbejdere med registrering og gennemførsel af organisatoriske forbedringer.
Den sikre Side. Udvikling af materiale om forebyggelse af ulykker – målrettet mindre virksomheder. Finansieret af 5 Branchearbejdsmiljøråd. Udført i samarbejde med CASA
Håndværkercrashtest – et interaktivt IT-baseret program om
forebyggelse af ulykker til elever på tekniske skoler. Udviklet i
samarbejde med BST Sjælland og Selandia. Støttet af Arbejdstilsynet.
Procesrådgivning og gennemførelse af workshop i Gribskov Kommune om udnyttelse af administrative bygninger og
flytning af arbejdsfunktioner i forbindelse med kommunesammenlægning.
Kort & Godt – en god fusion. Fusionsprocessen mellem tidligere kiosk- og billetpersonale på tre stationer blev understøttet,
så der blev taget hensyn til arbejdsmiljø og -klima, og på denne
baggrund blev erfaringerne formidlet til andre stationer der skulle i gang med fusionen – via netværksmøder og intranet. Klient
DSB. Udført i samarbejde med CASA, Finansieret af Statens
Center for kompetence- og kvalitetsudvikling og DSB.
Udvikling af web-baseret udgave af håndbogen ”En stor
familie – trivsel i den lille virksomhed”
APV i Storstrøms Amt. Et udviklingsprojekt der skulle udvikle
dynamiske og dialogbaserede APV-metoder på den ene side og
på den anden side beskrive rammer og forudsætninger for arbejdsmiljøregnskab og overordnet styring af amtets arbejdsmiljø. En opgave vi løste for MEDudvalgets underudvalg for arbejdsmiljø/Storstrøms Amt.
Proceskonsulent på Sprogcentre i forhold til at få udarbejdet
APV om psykisk arbejdsmiljø og lavet handleplaner m.v.
Oplæg om arbejdsmiljøpolitik og kultur på Sygehus Fyn
Rådgivning om ekstern kommunikation og formidling for
BST Københavns kommune, i dag Arbejdsmiljø København
Projektleder på debatavisen Arbejdsliv.kk, som havde alle
Københavns kommunes medarbejdere som målgruppe. Udviklet
i samarbejde med BST Københavns kommune og Metro Express for Økonomiforvaltningen.
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Udvikling af metoder til arbejdspladsbesøg i projektet
”Overvågning af fremdriften af forebyggende aktiviteter på
virksomhederne”. Et projekt som blev gennemført i samarbejde med AMI for Arbejdstilsynet. Jeg var ikke med til at fuldføre
projektet, da jeg blev centerleder inden.

PUBLIKATIONER

Sørensen, Ole Henning; Thoft, Eva; Hasle, Peter, Hvenegaard,
Hans; Sasser, Maja. Ledelse af Kerneopgaven. Akademisk Forlag, 2016
Hasle, Peter; Thoft, Eva; Olesen, Kristian Gylling: Ledelse med
social kapital, L & R Business, 2010
Olesen, Kristian Gylling; Thoft, Eva m.fl. Virksomhedens Sociale
Kapital. Udgivet af Arbejdsmiljørådet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2008
Schramm, Mads og Thoft, Eva: Det gode arbejdsliv til søs – en
håndbog til ledere om at skabe og vedligeholde trivslen om
bord. Klient: Søfartens Arbejdsmiljøråd
Thoft, Eva: Livingstone Idekatalog, Grontmij
Thoft, Eva: Arbejdspladsvurdering og sygefravær. En branchevejledning til mindre værksteder i Metal- og maskinindustrien om
hvordan man kan indarbejde sygefravær i arbejdspladsvurderingen. Klient I- BAR, Udvalget for metal- og maskinindustrien.
Munk, Karen og Thoft, Eva: Lettere Flytning. Branchevejledning
til flyttemænd.
Klient: BAR Transport og Engros
Thoft, Eva: Sikkerhedsarbejde på de meget små værksteder.
Branchevejledning om sikkerhedsarbejde i de små værksteder
som ikke er forpligtet til at have en sikkerhedsorganisation.
Klient: I-BAR, Udvalget for Metal og maskinindustrien
Thoft, Eva, CASA og Sørensen, Ole Henning, IPL, DTU: En god
arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø i
Jern- og metalindustrien. Industriens Branchearbejdsmiljøråd,
2005.
Thoft, Eva, CASA: Arbejdsmiljø på operationsstuen. En
Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed
Hentges, Gudrun; Flecker, Jörg; Thoft, Eva; Balazs, Gabrielle:
The Abandoned worker – socio-economic change and the attraction of right-wing populism. Deliverable 3 for the project “Socio-economic Change, Individual reactions and the Appeal of
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the extreme Right” (SIREN). CASA og EU Kommisionen, 2003.
Limborg, Hans Jørgen; Hvenegaard Hans; Thoft, Eva; Kierbyholm, Tine; Christensen, Egon Lund og Åside, Claes Tinglev: Èn
stor familie – Trivsel i den lille virksomhed. En håndbog om
hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø.
Medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. CASA
og BST Sjælland, 2003. Samt udvikling af web-baseret udgave
af håndbogen.
Thoft, Eva: Internt notat. Evaluering af “Arbejdsmiljøkursus for
arbejdsledere og ledere i DSB”. CASA, 2003.
Thoft, Eva og Grinderslev, Edvin: Xenophobic populism in Denmark – the welfare state under pressure. Interim country report
on qualitative findings – Denmark. Deliverable 2 for the project
“Socio-economic Change, Individual reactions and the Appeal of
the extreme Right” (SIREN). CASA og EU Kommissionen, 2002.
Thoft, Eva og Grinderslev, Edvin: Joint Union Learning – Evaluation Report. CASA, 2000.
Thoft, Eva og Ledskov, Annette: Brugerne bestemmer indholdet
– indholdet bestemmer brugerne. Evaluering af LAB-Link – et
nyt redskab i laboratoriers arbejdsmiljøarbejde. CASA, 2000.
Thoft, Eva: Mindre risiko for kræft – gode råd til hvordan man
undgår kræftfremkaldende stoffer om bord. Søfartens Arbejdsmiljøråd, 2000.
Christiansen, Jørgen Møller og Thoft, Eva: Ergonomi, pædagogik og ledelse – forebyggelse af ergonomiske belastninger i
vuggestuearbejdet. En evalueringsrapport. CASA, 2000.
Christiansen, Jørgen Møller og Thoft, Eva: Psykisk arbejdsmiljø
og arbejdspladsvurdering inden for handel, transport og service.
CASA, 1999.
Thoft, Eva; Hasle, Peter, Simonsen, Jan R. og Olsen, Poul B.:
Arbejdspladsvurdering undervejs – om faldgruber, og hvordan
man undgår dem. Pjece fra Arbejdsmiljørådets Service Center,
1999.
Hasle, Peter; Thoft, Eva; Simonsen, Jan R. og Olsen, Poul B.:
APV undervejs – om muligheder og barrierer i APV-arbejdet.
Arbejdsmiljørådets Service Center, 1999.
Grinderslev, Edvin; Johansen, A.; Tengblad, P. og Thoft, Eva:
Human Responses to Modernisation – Organisational and individual adaptation in a changing woorking life. EU/ADAPT, 1999.
Grinderslev, Edvin og Thoft, Eva: The role of the shop steward
in times of change – an example from KiMs. CASA, 1998.
Grinderslev, Edvin og Thoft, Eva: Tillidsrepræsentantens rolle i
forandring – et eksempel fra KiMs. CASA, 1998.
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Thoft, Eva; Simonsen, Jan R.; Hasle, Peter og Olsen, Poul B.:
Arbejdspladsvurderinger – hvordan og hvor langt? CASA, 1998.
Thoft, Eva: Kurs mod godt arbejdsmiljø om bord – Arbejdsmiljømanual. Produceret for Søfartens Arbejdsmiljøråd, Distribution
Iver C. Wielbach. 1. udgave 1997, 2. udgave, 1998.
Grinderslev, Edvin; Limborg, Hans Jørgen og Thoft, Eva: Forandring i virksomheder – håndbog for tillidsrepræsentanter.
CO-Industri, Industriens Forlag, 1996.
Kesmez, Selim; Medgyesi, Olivia; Nielsen, Jesper og Thoft, Eva:
Rapport om Rådgivning for indvandrere om arbejdsskader.
CASA, 1996.
Olsen, Poul Bitsch; Hasle, Peter og Thoft, Eva: Idékatalog med
metoder og redskaber til at gennemføre arbejdspladsvurdering.
Arbejdsmiljøfondet, 1995.
Olsen, Poul B.; Hasle, Peter og Thoft, Eva: Arbejdspladsvurdering: Se arbejdsmiljøet i et nyt lys. Pjece. CASA, 1995.

