INVITATION

Arbejdsmiljø Topmøde

24. oktober 2018
ODENSE CONGRESS CENTER

BFA Industri inviterer igen til ARBEJDSMILJØ TOPMØDE

Gå ikke glip af årets
arbejdsmiljøbegivenhed
Arrangementet er et dagsseminar rettet mod medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen i
industrivirksomheder. Tanken er at give deltagerne inspiration og lyst til
den fortsatte arbejdsmiljøindsats gennem præsentation af værktøjer og spændende oplæg.

Endvidere vil Arbejdstilsynets direktør
Søren Kryhlmand komme med sit bud
på de kommende fokusområder for

Parallelle praksisorienterede oplæg
om; Arbejdsmiljøledelsessystemet ISO
45001 – Konflikthåndtering og kommunikation – Nudging i forhold til
muskel- og skeletbesvær – Brug af
kraner og løfteudstyr – Styr på kemien, et spørgsmål om adfærd.
Der opfordres til, at virksomheder
deltager med både A- og B-side
repræsentanter fra deres arbejds
miljøorganisation.

Program og tilmelding vil være
tilgængelig på www.bfa-i.dk

Deltagelse i Arbejdsmiljø Topmøde
2018 er gratis, dog vil udeblivelse
uden afbud medføre et gebyr på
kr. 500,- pr. person.
Tilmeldingsfrist er mandag den
15. oktober 2018.
Ved spørgsmål eller andet vedrørende
Arbejdsmiljø Topmøde 2018 (herunder
afbud) kan du kontakt Mette Lykke
Tranberg, DI, på tlf. 3377 3069 eller
Linda Knudsen, CO-i, på tlf. 3363 8018
Tilmelding skal ske via www.bfa-i.dk,
hvor man også kan finde en elektronisk udgave af programmet

ARBEJDSMILJØ

2018

I plenum vil oplæggene blandt andet
handle om ulykkesforebyggelse og
håndtering af muskel- og skelet
besvær; Hvordan gør vi? Hvem gør
hvad og hvorfor? Virker det?

Arbejdstilsynets indsatser i forhold til
fremstillingsindustrien, samt om der
er politisk interesse for det, vi gør på
virksomhederne i forhold til forbedring af arbejdsmiljøet?

TOPMØDE
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2018

Blandt oplægsholderne er murer
og TV-kendis (Rigtige mænd) Lindy
Aldahl, direktør for Arbejdstilsynet,
Søren Kryhlmand, Postdoc, ergoterapeut Jeanette Reffstrup Christensen,
SDU, projektleder Anne Sofia Lønvig,
Slots- og Kulturstyrelsen og forfatter
Rune Strøm.

TOPMØDE

P ROGRAM 2018
9.00-9.30

Registrering og kaffe – BFA Industris stand er åben

9.30-9.35

Velkomst

9.35-10.20

Hvis fysisk aktivitet er så sundt, hvorfor har
de med mest fysisk aktive job så de største
helbredsproblemer?
Hvad ved vi om muskel- og skeletbesvær i dag?
Hvordan gribes forebyggelse af muskel- og skeletbesvær bedst muligt an på arbejdspladsen?
Hvad virker bedst?
Jeanette Reffstrup Christensen, Post doc,
ergoterapeut, cand.scient.san, Ph.d. SDU

10.20-11.00 Arbejdsmiljøet set fra Landskronagade
Direktøren for Arbejdstilsynet giver sit bud på
planer med de fremadrettede opgaver for Arbejdstilsynet, hvad der evt. skal ændres/gøres anderledes – især med fokus på fremstillingsindustrien.
Måske vil der også være refleksioner over ekspertudvalgets rapport - hvis den er færdig.
Søren Kryhlmand, direktør, Arbejdstilsynet
11.00-11.30

Kaffepause – BFA Industris stand er åben

11.30-12.15

Vision Zero omsat til sikkerhedsledelse i praksis
Vision Zero er et mindset til at forebygge arbejdsulykker. Slots- og Kulturstyrelsen har fået et godt
resultat ved at arbejde med Vision Zero.
Styrelsens sikkerhedsledelse er ikke bare en
teori, der presses ned i organisationen, det er en
overordnet forståelse af arbejdsmiljøarbejdet med
fælles retning og fodslag.
Anne Sofia Lønvig, projektleder, arbejdsmiljø
koordinering, Slots- og Kulturstyrelsen

12.15-13.15

Frokost – BFA Industris stand er åben

13.15-14.30

Parallel sessioner
Session A
ISO 45001 om arbejdsmiljøledelse
Der er vedtaget en ny ISO-standard for Arbejdsmiljøledelse. Den vil afløse den hidtidige ledelsesstandard for arbejdsmiljø OHSAS 18001, og den
passer til både ISO 9001 om kvalitet og ISO 14001
om miljø. Hør mere om standardens indhold,
fordelene ved at bruge den bl.a. for at styrke virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljøet og om
mulighederne for at få et certifikat.
Kåre Sørensen, chefkonsulent, DI, og
Jan Toft Rasmussen, miljøsekretær, Dansk Metal
Session B
Konflikthåndtering og kommunikation
Hvordan får man en positiv – og effektiv – tilgang
til kommunikation og konflikthåndtering i dagligdagen?
Få konkrete redskaber hvormed man kan håndtere hverdagens kommunikation og konflikter
i gruppen. Hør om redskaber, der er centrale i
forhold til at mestre konstruktiv kommunikation.
Indholdet bliver konkret præsenteret, så det er lige
til at bruge i en hektisk og udfordrende dagligdag.

En dagligdag, hvor I ønsker at se hinanden som
medspillere fremfor modspillere. Få en en fælles
indsigt, der kan bygges videre på.
Rune Strøm, forfatter og kommunikationsekspert
Session C
Brug af kraner og anhugningsudstyr
Der sker mange ulykker ved anhugning og fastgørelse af byrder under krankrogen. Som regel
på grund af fejl ved anhugningen og den efterfølgende anvendelse.
Hvordan sikrer man her en korrekt anvendelse
af disse værktøjer, såvel betjenings- som sikkerhedsmæssigt?
BFA Industri har parternes bud på, hvad virksomhederne kan gøre for at få bedre styr på
sikkerheden ved anhugning. Dette følges op
af myndighederne, der fortæller om deres
oplevelser på området og bud på, hvordan man
kan arbejde med sikkerheden.
Niels Chr. Nielsen, chefkonsulent, DI
Karsten Zacho, inspektør, Arbejdstilsynet
Session D
Kan man nudge sig væk fra muskel- og
skeletbesvær?
På trods af god organisering, indretning af
arbejdspladserne og tekniske hjælpemidler er
muskel- og skeletbesvær (MSB) stadigt en udfordring på mange arbejdspladser. Få nye ideer
til, hvordan en MSB-indsats kan gribes an.
Kasper Hulgaard, projektleder, iNudgeyou
Session E
Styr på kemien – et spørgsmål om adfærd?
De sidste par år har der været flere sager i medierne om kemi i arbejdsmiljøet. Det har ført til, at
der bliver set nærmere på, om Arbejdstilsynets
kemiregler er gode nok? Men måske handler det
lige så meget om, hvordan adfærden og holdningen til kemi er på arbejdspladsen?
Få en status på, hvad vi kan lære af medie
historierne, hvad vi selv kan gøre på den enkelte
arbejdsplads, og hvilke nye regler der er på vej
på kemiområdet?
Bent Horn Andersen, chefkonsulent, DI

14.30-15.00 Kaffepause – BFA Industris stand er åben
15.00-16.00 Lindy før og efter Rigtige Mænd
Om en forvandling fra en usund livsstil med
rygning og alt for lidt motion til en hverdag med
bedre og sundere kost og mere motion, hvor
smøgerne og den fede sovs er lagt på hylden.
Resultaterne af Lindys livsstilsændring er også
til at mærke for ham. Det høje aktivitetsniveau
og den sunde kost har for Lindy betydet mindre
træthed og meget mere energi i hverdagen.
Hør også om, hvordan det er gået med at holde
motivationen oppe, efter at kameraerne er
slukket.
Lindy Aldahl, murer og TV-personlighed
16:00-16:05 Farvel og tak for i dag. På gensyn i 2019

