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I-BAR afholder nu for tredje gang Arbejdsmiljø Topmøde
Arrangementet er et dagsseminar rettet mod medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen i industrivirksomheder. Tanken er at give inspiration og lyst til den fortsatte
arbejdsmiljøindsats gennem præsentation af værktøjer og spændende oplæg.
Blandt oplægsholderne er B.S.
Christiansen, tidligere jægersoldat, Jacob H. Jensen, head of
QHSE DONG, Oil & Gas, Keld Fredens, læge og hjerneforsker,
Aalborg Universitet og Holger
Delfs, konsulent, Arbejdstilsynet.

Parallelle praksisorienterede
oplæg om

2016

ARBEJDSMILJØ
ó

Sikkerhedskassen

ó

Hvordan får vi ergonomien
ud over rampen på arbejdspladsen?

ó

Social Kapital
– Værdien af gode relationer
på arbejdspladsen

TOPMØDE

Oplæg i plenum omhandler forskellige tilgange til temaet
ó

Ulykkesforebyggelse:
Hvordan gør vi?

ó

Hvem gør hvad og hvorfor?

ó

Bliver vi nogensinde
færdige?

ó

Er der politisk interesse,
for det vi gør?

ó

Effektive omsorgssamtaler

ó

Industrirobotter og 		
CE-mærkning.

Der opfordres til at virksomheder
deltager med både A- og B-side
repræsentanter fra deres arbejdsmiljøorganisation.

Deltagelse i Arbejdsmiljø
Topmøde 2016 er gratis, dog
vil udeblivelse uden afbud
medføre et gebyr på kr. 500,pr. person.
Tilmeldingsfrist er mandag
den 17. oktober 2016.
Ved spørgsmål, afbud eller
andet i forbindelse med arrangementet kontakt Mette Lykke
Tranberg, DI, telefon 3377 3069
eller Kirsten Pedersen, CO-i,
telefon 3363 8002.
Program og tilmelding
vil være tilgængelig på
www.i-bar.dk

PROGRAM 2016
9.00 - 9.30

Registrering og kaffe – I-BAR’en er åben

9.30 - 9.35

Velkomst

9.35 - 10.20

Nul ulykker. Er det kun en mulighed offshore?
Offshore industrien fremhæves ofte som det
gode eksempel, når det gælder succes med
ulykkesforebyggelse. Hvad er det, de gør så
anderledes? Kan deres metoder overføres til
virksomheder i land? Få svarene på dette, samt
hvad der skal til for at skabe en god
sikkerhedskultur.
Jacob H. Jensen, head of QHSE DONG, Oil & Gas

10.20 - 11.00 Instruktion, oplæring og tilsyn
En del ulykker sker som følge af mangelfuld
instruktion, oplæring og tilsyn.
Hvad betyder bestemmelserne om instruktion,
oplæring og tilsyn egentlig, og hvordan ser
Arbejdstilsynet gennem deres besøg på
virksomhederne, at der er mulighed for at få
styr på disse forhold?
Dette og meget mere får vi svar på i dette oplæg.
Holger Delfs, konsulent i Arbejdstilsynet
11.00 - 11.20

Kaffepause – I-BAR’en er åben

11.20 - 12.15

Glemsom og dumdristig?
Hvorfor overser vi en fare, når vi godt ved, at
den eksisterer?
Hvorfor glemmer vi de forholdsregler, vi har
lært, og hvorfor modarbejder hjernen os, når
den burde samarbejde?
Kjeld Fredens vil fortælle om de ting, der kan
gøres for at nedtone glemsomhed og forhindre
risikobetonet adfærd.
Keld Fredens, læge og hjerneforsker, AAU

12.15 - 13.00

Frokost – I-BAR’en er åben

13.00 - 14.30 Parallelsessioner
Session A – Sikkerhedskassen
Ulykker er stadig en af de større udfordringer i
arbejdsmiljøet. Hvor opstår de, og hvordan kan
man forebygge situationer, som fører til ulykker. Med afsæt i et værktøj ”Sikkerhedskassen”
udarbejdet af AMK Herning og NFA, har I-BAR
lavet en vejledning med samme navn og
indhold. På denne session vil Pete Kines, NFA,
fortælle om de idéer og erfaringer, som førte
til udviklingen af ”Sikkerhedskassen”, samt om
hvordan man kan anvende den i praksis.
Pete Kines, seniorforsker, Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Session B – Hvordan får vi ergonomien ud
over rampen på arbejdspladsen?
Sørg for god plads, løft rigtigt og pas på de tunge
løft. Vi kender alle budskaberne, men indrømmet; det kan være svært at holde fokus på både
det gode løft og arbejdsstillingen, når hverdagen
kalder. Vi kigger nærmere på god ergonomi, og
hvordan vi får mest muligt ud af den. Fif og ideer til, hvordan vi får sat ergonomien på tavlen
og formidlet budskabet om den gode arbejdsstilling og det lette løft, får I her.
Jan Rasmussen, arbejdsmiljøkonsulent, Crecea

Session C – Social Kapital – Værdien af gode
relationer på arbejdspladsen
Social kapital handler om gode samarbejds
relationer og er en forudsætning for virksomhedens produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø.
På workshoppen præsenteres du for en ny I-BAR
guide med viden og metoder til at udvikle
samarbejdet i henholdsvis teamet, mellem
teams og mellem ledelse og medarbejdere.
Jan Lorentzen, fagleder DI
Peter Dragsbæk, samarbejdskonsulent
CO-industri
Session D – Effektive omsorgssamtaler
Uanset, hvor godt arbejdsmiljøet er, vil der på et
tidspunkt opstå situationer, hvor det er godt at
få talt om ting, der trykker. I-BAR har udarbejdet et ”samtale-kit” med gode råd til både leder,
medarbejder og tillidsvalgte om, hvordan man
bedst ruster sig til samtaler om arbejdsfastholdelse. I denne session involveres alle materialerne og giver jer inspiration til, hvordan I
sammen kan bringe dem i anvendelse til fælles
bedste. Jo hurtigere I handler, jo bedre I er klædt
på til samtalen, jo større er sandsynligheden for
et godt resultat.
Lars Andersen, arbejdsmiljøchef, Lederne
Cabi
Session E – Industrirobotter og CE-mærkning
I-BAR har i 2016 udgivet de to branchevejledninger ”Industrirobotter” og ”CE-mærkede maskiner”. Begge vejledninger blev præsenteret på
Arbejdsmiljø Roadshow 2016. I denne session
vil vi med udgangspunkt i de to vejledninger
henvende os til ”ikke-teknikkere” og forsøge at
skabe en forståelse af, hvad er Maskindirek
tivet? Og hvilken betydning har et CE-mærke?
Vi fortsætter med dette i forhold til industrirobotter og produktionsanlæg, noget som vinder
meget frem i disse år. Vi slutter med gode
eksempler/historier fra den virkelige verden og
spørgsmål.
Niels Chr. Nielsen, chefkonsulent, DI
14.30 - 14.50 Kaffepause – I-BAR’en er åben
14.50 - 15.00 Et løft til arbejdsmiljøet
Et tilbud fra DI og CO-industri til virksomheder,
der føler, de står lidt i stampe i forhold til at få
arbejdsmiljøet ud over rampen fra Arbejdsmiljøorganisationen til virksomhedens øvrige
ansatte.
Anders Just Pedersen, arbejdsmiljøchef, DI
Michael Jørgensen, områdeleder, CO-industri
15.00 - 16.00 Ulykker, hvad kan vi gøre for at undgå dem?
Med afsæt i egne erfaringer, kommer B.S.
Christiansen med bud på betydningen af, at
man er i balance med sig selv og hviler på et
stabilt fundament samt vigtigheden i plan	
lægning, risikovurdering og god ledelse – også
når det handler om rutineprægede opgaver.
B.S. Christiansen, sikkerhedsrådgiver,
mentaltræner og tidligere jægersoldat
16.00 - 16.05 Farvel og tak for i dag. På gensyn i 2017

