Center for Maritim Sundhed og Samfund, Esbjerg, Danmark
Center for Maritim Sundhed og Samfund (CMSS)
hører under Institut for Sundhedstjenesteforskning, Sundhedsvidenskabeligt fakultet, Syddansk
Universitet (SDU). Vi har et tæt samarbejde med
Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi
(SEBE), Samfundsvidenskabeligt fakultet, SDU.
CMSS leverer forskning og dokumentation, der
bidrager til at optimere arbejdsmiljø, sundhed,
sikkerhed og miljøøkonomi i relation til ’Det Blå
Danmark’.

Forskningsområder

Et udpluk af aktuelle forskningsprojekter
•

•

•

•

1. Maritim sundhed og arbejdsmiljø
2. Maritim sikkerhed
3. Maritim miljø– og erhvervsøkonomi
•

•

FishSAFE 2020-2021
Målet er at forbedre sikkerhedskulturen og bevidstheden gennem uddannelse og styrkelse af fiskeriorganisationer, lokalsamfund og
enkeltpersoner i Syd- & Sydøstasien.
Ulykker til søs 2019-2021
Projektets formål er at undersøge udviklingen
i arbejdsulykker inden for dansk kommerciel
skibsfart med hensigt på at opbygge et ulykkesregister.
Luftvejssygdomme blandt danske søfarende 2019-2023
Der vides ganske lidt om luftvejssygdomme
blandt søfarende. Projektet har til formål at
undersøge luftvejssygdomme og deres årsager
og determinanter blandt danske søfarende.
UNITED 2020-2023
Undersøgelse af muligheder for multi-brug af
offshore platforms. SDUs rolle fokuserer sig på
udvidelse af turistaktiviteter (bådture, lystfiskeri, dykning) i forbindelse med offshore
vindmølleparker.
Bæredygtigt skibsophug og cirkulær
økonomi i Danmark 2019-2021
Et projekt, som undersøger mulighederne for
at opbygge en dansk maritim styrkeposition
inden for konkurrence– og bæredygtigt skibsophug baseret på cirkulær økonomi.
BLUE 2018-2028
Hovedformålet med etableringen af BLUE databasen er at forbedre sundheden for danske
søfarende og andre målgrupper ved at beskrive og kvantificere indikatorer inden for helbred, samt identificere faktorer som er knyttet
til disse helbredsindikatorer.

Ny viden
•

Seniorforskerne fra CMSS har netop fået
godkendt deres nye forskningsstrategi. Et
særligt fokus ligger på FN’s bæredygtighedsmål og synlighed i branchen. Som et
led i dette er CMSS’ nye forskningsleder
Lisa L. Froholdt trådt ind i bestyrelsen hos
den nyetablerede nationale maritime klynge, MARLOG.
• I november 2020 flyttede CMSS enheden til
det nyopførte SDU campus på Degnevej i
Esbjerg.

Nuværende ph.d.-projekter
Hjertekarsygdomme blandt danske
søfarende
Et registerstudie, som har til formål at undersøge sammenhængene mellem at være
søfarende og risikoen for hjertekarsygdomme, samt hvordan denne har udviklet sig
over tid.
• Sundhedstilstand og sundhedsfremme hos danske erhvervsfiskere
Et projekt, som har til formål at beskrive,
undersøge og skabe et bedre evidensgrundlag om sundhedstilstanden og behovet for
sundhedsfremmende indsatser hos danske
erhvervsfiskere.
•

Forskningskompetencer
CMSS råder over et team af internationale medarbejdere, som har forskellige spidskompetencer og akademiske baggrunde inden for bl.a.:
•
Maritim sikkerhed
•
Sundhedsfremme
•
Registerforskning
(ulykker, arbejdsskader og sygdomme)
•
Psykologi
•
Arbejdsmedicin (inkl. arbejdsmiljø, psykisk
arbejdsmiljø og stress)
•
Sociologi
•
Epidemiologi
•
Sundhedsøkonomi
•
Human Factors
•
Økonomisk politik
•
Miljø– og erhvervsøkonomi
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Kontaktinformation
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