
Kom til årets 
arbejdsmiljøbegivenhed

BFA Industri inviterer igen til ARBEJDSMILJØ TOPMØDE

Kom til årets arbejdsmiljøbegiven - 
hed den 26. oktober 2022 i OCC 
(Odense Congress Center)

Arrangementet er et dagsseminar  
rettet mod medlemmer af arbejdsmiljø
organisationen i industrivirksomheder.

På Arbejdsmiljø Topmødet får delta
gerne inspiration til at styrke arbejds
miljøindsatsen gennem præsentation 
af værktøjer og spændende oplæg.

Blandt oplægsholderne er EUparla
mentsmedlem Marianne Vind, fore
dragsholder AnneMarie Lillelund, 
chefkonsulent i Sikkerhedsstyrelsen 
Anders Mortensen og senior specialist, 
global HSE hos KK Wind Solutions 
Morten Lindorf Nielsen.

I plenum vil oplæggene handle om EU’s 
nye arbejdsmiljøstrategiplan, den nye 
maskinforordning, hvordan man arbej
der med Vision Zero på et praktisk plan, 
og hvordan humor bliver et værktøj til 
arbejdsglæde.

Parallelsessionerne indeholder prak
sisorienterede oplæg om; Kemisk 
arbejdsmiljø – Ulykkesforebyggelse 
– Psykisk arbejdsmiljø med fokus på 
stress – Muskel og skeletbelastning 
– At trænge igennem med budskab i 
interne kampagner.

Der opfordres til, at virksomheder  
deltager med både A og Bside  
repræsentanter fra deres arbejds 
miljøorganisation.

Deltagelse i Arbejdsmiljø Topmøde 2022 
er gratis, dog vil udeblivelse uden afbud 
medføre et gebyr på kr. 500, pr. person.

Tilmeldingsfrist er mandag  
den 10. oktober 2022

Ved spørgsmål eller andet vedrørende 
Arbejdsmiljø Topmøde 2022 (herun
der afbud) kan du kontakt Mette Lykke 
Tranberg, DI, på tlf. 3377 3069 eller  
Linda Knudsen, COi, på tlf. 3363 8018

Tilmelding skal ske via www.bfa-i.dk, 
hvor man også kan finde en  
elektronisk udgave af programmet
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IN
VITATION

Arbejdsmiljø Topmøde  
26. oktober 2022



9.009.30 Registrering og kaffe  
– Besøg BFA Industris materialestand

9.309.35 Velkomst 

9.3510.15 Hvad betyder EU’s nye strategiplan  
forarbejdsmiljøet?

 Vi skal høre om arbejdet med at få aftalt en ny 
strategiplan for arbejdsmiljø i EU, samt hvad det 
betyder i en dansk kontekst.

 Marianne Vind, medlem af EuropaParlamentet 

10.1510.55 Maskinforordningen
 Hvad betyder det, at ”Maskindirektivet” nu bliver 

en forordning. Hvilke ændringer er der i forord
ningen, som danske virksomheder skal være 
særlig opmærksomme på.

 Anders Mortensen, chefkonsulent i  
Sikkerhedsstyrelsen

10.5511.15 Kaffepause – Besøg BFA Industris materialestand 

11.1512.00 Vision om nul arbejdsulykker
 Vision Zero bygger på syv gyldne regler og 14 

proaktive mål og er en ambition og en forpligtelse 
til at skabe en sikker og sund arbejdsplads, hvor 
alle ulykker, skader og arbejdsrelaterede sygdom
me kan forebygges. Senior specialist, Global HSE, 
Morten Lindorf Nielsen fortæller om, hvordan 
man hos KK Wind Solution med succes har brugt 
Vision Zero som fundament for virksomhedens 
globale HSEstrategi.

 Morten Lindorf Nielsen, senior specialist,  
Global HSE, KK Wind Solution

12.0013.15 Frokost – Besøg BFA Industris materialestand

13.1514.30 PARALLEL-SESSIONER

 Session A

Sæt fokus på MSB på arbejdspladsen  
- Praktiske eksempler både med faldgruber og inspiration
Jan Rasmussen fra CRECEA har snart 30 års erfaring med at 
rådgive om at få en sikker ergonomi til at fungere sammen 
med en sikker produktion. Få en ahaoplevelse og et redskab 
til at arbejde videre med på din arbejdsplads.
Jan Rasmussen, senior arbejdsmiljøkonsulent, CRECEA 

 Session B

Ulykker kan forebygges 
Den opdaterede vejledning om arbejde med og forebyggelse af 
ulykker gennemgås. Idéer til hvordan I på jeres virksomhed 
kan sætte styrket fokus på at forebygge ulykker og hændel
ser. Hvad skal I være opmærksomme på? Hvordan sættes der 
en systematik i gang, så alle ansatte i deres hverdag er med 
til at undgå hændelser, der kan føre til ulykker.
Sessionen vil være en blanding af oplæg og diskussion mel
lem deltagerne 
Trine Faber Velling, Konsulenthuset for Socialøkonomi

PROGRAM 2022
 Session C

Gode trivselsprocesser- fra kortlægning til handling
Trivsel på arbejdspladsen er både vigtig for medarbejdernes 
mentale sundhed og for virksomhedens produktivitet og  
evne til at løse sin kerneopgave. At arbejde med trivsel inde
bærer imidlertid både udfordringer og muligheder. I denne 
workshop giver Thomas Clausen sit bud på, hvordan man  
kan sikre gode trivselsprocesser på arbejdspladsen.
Thomas Clausen, cand.scient.pol., ph.d., seniorforsker,  
NFA

 Session D

Flyt holdninger, adfærd og giv kulturen et kraftigt skub
Med mikrokampagner og ny overraskende kommunikation 
kan I rykke jeres kollegers holdning og adfærd og systematisk 
etablere en helt ny sikkerhedskultur.
I har sikkert allerede en velfungerende AMO og helt styr på 
procedurer og arbejdsrutiner. Nu er det tid til at forandre 
kollegernes  holdninger og adfærd og måske endda skabe en 
helt ny kultur. 
Mød HKScan, vinder af Arbejdsmiljøprisen 2022, der over de 
seneste år har reduceret antallet af ulykker fra 56 til 2 og hør 
om værktøjskassen, der virkelig gør en stor forskel.
Konsulent og coach Henrik Væver
Søren Bai, fabrikschef HKScan
Tina Petersen, arbejdsmiljøkoordinator, HKScan

 Session E

Det kemiske arbejdsmiljø
Kemi er blevet et prioriteret område i arbejdsmiljøarbejdet.  
På sessionen samler vi op på, hvilke krav der stilles til det 
systematiske arbejde med kemisk arbejdsmiljø. Hvordan 
håndterer vi den kemiske risikovurdering, og hvad med den 
biologiske APV?
Bent Horn Andersen, teamleder for  
arbejdsmiljørådgivning i DI
Jasper Fournaise Eriksen, afdelingsleder Human Houset

14.3015.00 Kaffepause – Besøg BFA Industris materialestand

15.0015.55 Humor – som værktøj til arbejdsglæde
 Humor er en eftertragtet egenskab. Vi ønsker os 

medarbejdere med humor, kolleger med humor, 
kærester med humor. Og det gør da heller ikke 
noget, hvis kioskmanden og kasseassistenten har 
et humoristisk overskud. Men det hjælper ikke me
get, hvis vi nøjes med at ønske os, at omgivelserne 
har humor. Vi kan som bekendt ikke ændre andres 
adfærd  kun vores egen.

 KarenMarie Lillelund, foredragsholder

15.5516.00 Farvel og tak for i dag. På gensyn i 2023


