
Kom til årets 
arbejdsmiljøbegivenhed

BFA Industri inviterer igen til ARBEJDSMILJØ TOPMØDE

Grundet COVID-19 restriktioner er 
deltagerantallet begrænset til 450 
personer. 

Topmødet bliver afviklet i overens
stemmelse med gældende regler i 
forhold til COVID19.

Vi bruger ”førsttilmølleprincippet” 
for tilmelding.

Arrangementet er et dagsseminar,  
rettet mod medlemmer af arbejds
miljøorganisationen i industrivirk
somheder.

Deltagerne får inspiration til den  
forsatte arbejdsmiljøindsats i form  
af spændende oplæg og præsentation 
af metoder og værktøj til brug i  
virksomhedernes forebyggende  
arbejdsmiljøindsats.

Blandt oplægsholderne er direktør  
for Arbejdstilsynet Sine Frederiksen, 
lektor Hans Henrik Knoop samt  
Thomas Mygind. 

Parallelsessionerne består af prak
sisorienterede oplæg om: 

• Håndtering af kemi på
arbejdspladsen

• Exoskeletter – er det løsningen
på belastningsskader? 

• Hvordan griber man ind over
for krænkende handlinger?

• Hvordan får man sikker
krankørsel?

Vi opfordrer til, at virksomhederne 
deltager med både A og Bsiderepræ
sentanter fra deres Arbejdsmiljøorga
nisation.

Deltagelse i Arbejdsmiljø Topmøde 
2020 er gratis, dog vil udeblivelse  
uden afbud medføre et gebyr på  
kr. 500, pr. person.

Tilmeldingsfrist er mandag den  
12. oktober 2020.

Tilmelding skal ske via www.bfai.dk 
- hvor man også kan finde en elektro
nisk udgave af programmet.

Ved spørgsmål eller andet (herunder 
afbud) skal du kontakte Mette Lykke 
Tranberg, DI, på tlf. 3377 3069 eller  
Linda Knudsen, COindustri, på  
tlf. 3363 8018.

Vi ser frem til at se jer!
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Den 21. oktober 2020
i OCC (Odense Congress Center)
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9.009.30 Registrering og kaffe  
– Besøg BFA Industris materialestand

9.309.40 Velkomst 

9.4010.00 Lydoplevelse som adfærdsregulator
 Vi hører en fortælling om en hændelse,  

danner egne billeder af forløb og skaber dermed 
en illusion i bevidstheden, som giver os en meget 
stærkere fornemmelse af at have været til stede 
selv, hvilket gør det til vores ”egen” erfaring, og 
medfører adfærdsændring.

 Kenn Carlsen, SafeSound

10.0010.45 Arbejdstilsynets kommende fokusområder
 Arbejdstilsynets nye direktør fortæller om sine 

visioner for myndighedsindsatsen de kommen
de år. Hvad er der i pipelinen for industriens 
virksomheder i form af kommende indsatser?

 Sine Frederiksen, direktør, Arbejdstilsynet

10.4511.15 Kaffepause  
– Besøg BFA Industris materialestand 

11.1512.15 Når trivsel og præstationer går hånd i hånd
 Udviklingen af viden og teknologi går meget 

hurtigt i dag. 
 Det er vigtigt at forstå sammenhængen  

imellem trivsel og præstation, så resultatet  
udløser gode oplevelser og effektive arbejdsgange 
og ikke medfører overbelastning og træthed.

 Hans Henrik præsenterer en samlet model for 
livskvaliteter som fremmer trivsel med særlig 
fokus på mening og engagement i arbejdet. 

 Hans Henrik Knoop, lektor ved AU, professor  
ved NorthWest University, SA

12.1513.15 Frokost  
– Besøg BFA Industris materialestand

13.1514.15 PARALLEL-SESSIONER

 Session A

Håndtering af kemi på arbejdspladsen
Arbejdet med kemiske produkter og processer medfører 
hvert år arbejdsulykker og erhvervssygdomme, som kunne 
have været undgået.  Det handler bl.a. om manglende eller 
utilstrækkelig risikovurdering, unødig brug af farlige kemi
ske produkter, forkert indretning, manglende ventilation, 
brug af værnemidler, forkert/manglende instruktion, tilsyn 
med arbejdet og uhensigtsmæssig adfærd.
Sessionen giver en introduktion til, hvordan arbejdet med 
kemi på virksomheden kan planlægges.
Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret

PROGRAM 2020

 Session B

Kan exoskeletter lette byrden? – version 2
Hvad er et exoskelet? Hvordan fungerer det? Få en demon
stration og få mere at vide om, hvilke erfaringer vi har, og 
hvordan industrien kan udnytte det til forebyggelse af MSB  
i fremtiden.  
Oplægget er en delvis gentagelse af sidste års oplæg. 
Ole Madsen, professor (Laurits Andersen Professorship) 
Harun Leto, PhDstuderende, Aalborg Universitet

 Session C 

Sikker krankørsel
Arbejdet med kraner betragtes som farligt og er årsag til 
ulykker i industrien. Der er krav om lovpligtig uddannelse 
ved løft over 8 tons/tonsmeter. For arbejde med kraner 
derunder er der ikke krav om lovpligtig uddannelse.
Her gælder arbejdsgiverens instruktionsforpligtelse i  
forbindelse med farligt arbejde.
Hør hvad Arbejdstilsynet oplever og deres bud på de  
gode løsninger.
Der bliver mulighed for dialog sidst i sessionen.   
Lars Arly Rasmussen, inspektør, Arbejdstilsynet
Karsten Zacho, inspektør, Arbejdstilsynet

 Session D

Grib ind over for krænkende handlinger
Krænkende handlinger og mobning kan have alvorlige 
konsekvenser både for dem, det går ud over, og for arbejds
pladsen som helhed. Sessionen introducerer deltagerne  
for konkrete, velafprøvede værktøjer, som kan anvendes i 
arbejdet med at forebygge mobning på arbejdspladsen.
Eva Gemzøe Mikkelsen, lektor, Syddansk Universitet

14.1514.45 Kaffepause  
– Besøg BFA Industris materialestand

14.4515.50 Få det bedste ud af det meste – trods alt…
 I en tid, hvor gnist og glæde ofte overskygges af 

brok og bekymring, tages der livtag med vores 
tendens til periodisk trutmund. 

 Med enkle metoder, ukomplicerede strategier og 
masser af humor får vi nogle bud på, hvordan vi 
lettere tackler en konstant foranderlig verden, og 
de stadigt stigende krav om, at alle skal yde mere 
med færre ressourcer og bedre resultater. Profes
sionelt og privat. Individuelt og som en del af et 
team.

 Thomas Mygind, TVvært, foredragsholder,  
helhedsterapeut m.m.

15.5016.00 Farvel og tak for i dag 
 På gensyn i 2021
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