
Kom til dialogkonference om fremtidens arbejdsmiljø

Er din næste kollega lavet af metal eller styret  
af algoritmer?

Vi er i Danmark gode til at tage nye teknologier til os. Det 
kan være robotter i industrien, softwarerobotter og digita-
lisering på kontorarbejdspladser og velfærdsteknologier i 
social- og sundhedssektoren. De nye teknologier påvirker 
den måde, vi arbejder på og den måde, vi organiserer os på. 

Derfor indbyder vi igen til dialogkonference om fremtidens 
arbejdsmiljø.

Som deltager, bliver du inddraget i diskussioner og dilem-
maer om, hvordan du bedst kan forberede dig på de nye 
teknologier, de udfordringer, der kan komme, og udnytte de 
potentialer, der er til at nedbringe belastninger og skabe et 
udviklende arbejde.

Desuden vil der være fokus på, hvordan vi på arbejdspladsen 
bedst samarbejder om at implementere nye teknologier, så 
robotten bliver en aflastning, og teknologien bliver en hånds-
rækning til at lykkes bedre med opgaven. 

Målgruppen for dialogkonferencerne er især ledere og 
medarbejderrepræsentanter i arbejdsmiljø-, samarbejds- og 
MED-udvalg, men andre interesserede er også velkomne. 
Vi opfordrer til, at I deltager fra både leder- og medarbej-
derside fra jeres arbejdsplads, så I kan fortsætte drøftelser 
hjemme.

Bag arrangementerne står BFA Velfærd og Offentlig admini-
stration, BFA Industri og Arbejdsmiljørådet. Det er gratis at 
deltage, men vi opkræver et gebyr på 500 kr. ved udeblivelse 
uden afbud.
 

ROBOTTER, DIGITALISERING,  
VELFÆRDSTEKNOLOGI

VI GENTAGER SUCCESEN

TID OG STED

11. september 2020, kl. 12.30 – 15.30, Ledernes MødeCenter, Prags Boulevard 45, 2300 København S 
Der serveres sandwich fra kl. 12.00

Der er 80 pladser efter først-til-mølle princippet.  
Tilmeld dig på di.dk/dialogkonference senest 8 dage før afholdelsen.

> TILMELD DIG HER 

https://ybgnyl.wufoo.com/forms/s6alye1bxwsfy/
http://di.dk/dialogkonference
https://ybgnyl.wufoo.com/forms/s6alye1bxwsfy/
http://di.dk/dialogkonference


12.00  Sandwich 

12.30  Velkommen 
  Ved repræsentant for Branchefællesskaberne for 

Arbejdsmiljø

  Nye teknologier, nye muligheder og nye  
dilemmaer 

  Hovedbudskaber fra en ny dansk undersøgelse:  
Arbejdsmiljø 4.0

 Ved TeamArbejdsliv

 Indførelse af logistikrobotter
 Erfaringer fra Sygehus Sønderjylland
 Ved afdelingschef Bo Allerelli Andersen, Service

13.45 Kaffepause

14.00  Hvordan kan teknologi 4.0 medvirke til en 
bedre opgaveløsning og et bedre arbejdsmiljø? 
Hvilke udfordringer og dilemmaer ser vi?  
Og hvordan samarbejder vi om implementerin-
gen på arbejdspladsen?

 Dialog i grupper efter eget valg af tema
 Fælles opsamling af gruppernes erfaringer og gode råd

 Hvad tager vi med os herfra?
 Opsamling 

 Afrunding 
  Ved repræsentant for Branchefællesskaberne for 

Arbejdsmiljø 

15.30 Tak for i dag
 Konferencen faciliteres af TeamArbejdsliv.
  Arbejdspladserfaringer fra tilsvarende konferencer, 

afviklet i 2019, vil blive præsenteret og inddraget i 
diskussionerne på konferencen.

TID OG STED

11. september 2020, kl. 12.30 – 15.30, Ledernes MødeCenter, Prags Boulevard 45, 2300 København S 
Der serveres sandwich fra kl. 12.00

Der er 80 pladser efter først-til-mølle princippet.  
Tilmeld dig på di.dk/dialogkonference senest 8 dage før afholdelsen.

> TILMELD DIG HER 
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