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BFA Industri afholder endnu en gang Arbejdsmiljø Topmøde

Arrangementet er et dagsseminar rettet mod medlemmer af arbejdsmiljøorganisa-
tionen i industrivirksomheder. Tanken er at give inspiration og lyst til den fortsatte 
arbejdsmiljøindsats gennem præsentation af værktøjer og spændende oplæg.

Blandt oplægsholderne er 
hjerneforsker Peter Lund 
Madsen, psykolog Tanja 
Kirkegaard, professor Jeanne 
Duus, professor Anne Helene 
Garde, seniorforsker Thomas 
Clausen og Dacapo Teatret. 

Oplæg i plenum omhandler  
forskellige tilgange til temaet 
psykisk arbejdsmiljø; hvor-
dan gør vi? Hvem gør hvad og 
hvorfor? Bliver vi nogensinde 
færdige? Er der politisk inte-
resse for det vi gør? 

Parallelle praksisorienterede 
oplæg om:

• Allergi og eksem
• Tunge løft – gode løsninger
• Sikkerhed ved service  

og reparation
• Hvordan kan man arbejde 

med det psykiske arbejds-
miljø og arbejdspladsen

• Den gode søvn

Der opfordres til, at virksom-
heder deltager med både  
A- og B-siderepræsentanter 
fra deres arbejdsmiljøorgani-
sation.

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

Deltagelse i Arbejdsmiljø Top møde  
2017 er gratis, dog vil ude blivelse  
uden afbud medføre et gebyr på  
kr. 500 pr. person.

Tilmeldingsfrist er mandag  
den 16. oktober 2017.

Ved spørgsmål eller andet ved rørende 
Arbejdsmiljø Topmøde 2017 (herunder 
afbud) kan du kontakt Mette Lykke 
Tranberg, DI, på tlf. 3377 3069 eller 
Linda Knudsen, CO-i, på tlf. 3363 8018.



 

9.00-9.30 Registrering og kaffe  
– BFA Industris stand er åben

9.30-9.35 Velkomst 

9.35-10.00 Gails shoes
 Ulykker og betydningen heraf udtrykt på en  

ny og spændende måde der kan give stof til 
eftertanke.

 Emma Currie, CEO, Acting Up Ltd.

10.00-10.45 Samarbejde - en forudsætning for succes
 Alle vil gerne have et godt arbejdsmiljø på  

deres arbejdsplads. Samarbejde og dialog frem 
for konflikt er vejen til at opfylde dette. Hvor-
dan skaber, understøtter og styrker man et godt 
samarbejdsklima i små og mellemstore virk-
somheder? Har det betydning for bund linjen?

 Herning Vand fortæller om deres tiltag,  
erfaringer og resultater.

 Herning Vand

10.45-11.15 Kaffepause – BFA Industris stand er åben

11.15-12.15 Forebyggelse af stress
 Hvordan forebygger ledere bedst stress både i 

det daglige og i dialogen med medarbejdere, og 
hvordan inddrages medarbejderrepræsentanter 
(TR og AMR) i højere grad i forebyggelsen?  
Oplæg om, hvordan dette kan gøres, både så  
det går godt, men også hvad der kan gå galt.  
Eksemplificeres af skuespillere fra Dacapo  
Teatret. 

 Tanja Kirkegaard, psykolog, Ph.d. og  
Dacapo Teatret

12.15-13.15 Frokost – BFA Industris stand er åben

13.15-14.30 Session A • Allergi og eksem
 Hvert år rammes mange af allergi og eksem 

som følge af deres arbejde. Kan der gøres noget 
for at nedbringe antallet? Hvad og hvordan kan 
arbejdspladsen gøre det mere sikkert at arbejde 
med stoffer og materialer? Hvilke forholdsreg-
ler kan/skal man som individ iagttage for at 
mindske risikoen for at pådrage sig allergi eller 
eksem?

 Jeanne Duus Johansen, daglig leder af Viden-
center for Allergi, giver sine bud herpå.

 Jeanne Duus Johansen, centerleder, professor

 Session B • Tunge løft – gode løsninger
 Ondt i skuldre og nakke som følge af tunge løft i 

forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver er 
noget mange kender til. Der findes mange gode 
tekniske løsninger til at undgå de tunge løft.

 På denne session præsenteres BFA industris nye 
pjece ”Tunge løft – Gode løsninger”, og der vil 
ligeledes være indlæg fra virksomheden Alfa 
Laval om erfaringer med tekniske løsninger til 
at undgå tunge løft.

 Jan Rasmussen, arbejdsmiljøkonsulent, Crecea
 Michael Berggren, Alfa Laval
 

PROGRAM 2017  
Session C • Sikkerhed ved service og  

reparation af maskiner - LOTO
 Der sker mange ulykker i forbindelse med 

service og reparation, fordi energikilder eller 
områder ikke er forsvarligt afspærret. Reg-
lerne er der, men det kniber med at efterleve 
dem. Måske fordi reglerne virker besværlige? 
I-BAR vejledningen ”Sikkerhed ved service og 
reparation (LOTO)”, som indeholder bud på, 
hvordan arbejdsmiljøorganisationen kan 
medvirke til at forebygge ulykker i forbindel-
se med service og reparation, præsenteres 
sammen med eksempler fra ”den virkelige 
verden”.

 Niels Chr. Nielsen, chefkonsulent, DI 
 Carsten Bartholdy, seniorkonsulent,  

Maskinsikkerhed
 
 Session D • Hvordan kan man arbejde  

med det psykiske arbejdsmiljø på  
arbejdspladsen?

 Et godt psykisk arbejdsmiljø er en væsentlig 
forudsætning for en velfungerende arbejds-
plads. Mange danske arbejdspladser tillægger 
indsatsen for at forbedre det psykiske ar-
bejdsmiljø stor betydning. Mange finder det 
også vanskeligt at arbejde med det psykiske 
arbejdsmiljø. Seniorforsker Thomas Clausen 
præsenterer NFA’s nye arbejdspladsrettet 
spørgeskema, og om hvordan man gribe den 
lokale indsats an.

 Thomas Clausen, seniorforsker, Det Nationa-
le Forskningscenter for Arbejdsmiljø

 
 Session E • Den gode søvn
 Mange natarbejdere, uanset om de er på fast 

nathold eller arbejder på skiftehold om nat-
ten, har problemer med at få nok sammen-
hængende søvn. Samtidig kan der tilstøde 
andre gener; fysiske og psykiske.

 Vi har fået Danmarks førende forsker på 
området til at komme og dele sin viden om 
de nyeste forskningsresultater om, hvad 
natarbejde kan betyde for helbredet, og hvad 
man som virksomhed og medarbejder kan 
gøre for at mindske disse gener.

 Anne Helene Garde, professor, Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø

14.30-15.00 Kaffepause – I-BAR’en er åben

15.00-16.00 Hjernen og arbejdsglæden
 - Hvorfor er arbejdsglæden det vigtigste,  

 vi mennesker har?
 - Hvor i hjernen sidder arbejdsglæden?
 - Krybdyrhjernen og den basale motivation.
  

Hjerneforsker Peter Lund Madsen kommer 
med sine bud på ovenstående spørgsmål

 Peter Lund Madsen, læge, dr.med.  
    
16.00-16.05 Farvel og tak for i dag, 
 på gensyn i 2018


