
DI’s 
ARBEJDSMILJØ
KONFERENCE 
2019 Tirsdag den 5. marts 

Hindsgavl Slot i Middelfart

Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Det kræver konkrete indsat-
ser og et klart ledelsesmæssigt fokus på såvel det fysiske som det psykiske 
arbejdsmiljø. Vejen til succes er et tæt samarbejde mellem ledelse og med-
arbejdere med fokus på helhedsløsninger, der både indtænker indsatser 
som fremmer sundhed og trivsel, samt indsatser der forebygger sygdom og 
ulykker.

På dette års konference har vi inviteret en perlerække af forskere og virksomheder til 
at give deres perspektiver på helhedsløsninger i arbejdsmiljøarbejdet.

Du kan bl.a. møde Marianne Törner fra Gøteborg Universitet, der beskæftiger sig 
med ledelse og sikkerhedskultur. Ifølge Marianne Törner afhænger et godt arbejds-
miljø af, at man har medarbejdere, der gør mere end bare at følge reglerne. En god 
sikkerhedskultur skal også kunne håndtere de situationer, der ikke lige er beskrevet i 
procedurer og manualer. Og her ligger en opgave for ledelsen i, at opbygge tillidsfulde 
rammer hvor det kan ske. 

Hør også Bente Klarlund Pedersen, der som ingen andre kan formidle sundhed med 
stor overbevisning, uden løftede pegefingre og med et glimt i øjet, der kan få selv den 
mest trofaste sofaelsker i løbetøjet og ned til grønthandleren. Bente Klarlund fortæl-
ler i sit oplæg om veldokumenterede sammenhænge mellem stress, livsstil, livskvali-
tet og sygdom.  

Vi har også inviteret den anerkendte speciallæge i psykiatri, ph.d. Lars Aakerlund, der 
vil give sit bud på, hvordan du som leder kan gribe stress anderledes an. I sit oplæg 
præsenterer han dig for et nyt og mere nuanceret syn på stress og fortæller, hvordan 
du ved hjælp af fire konkrete trin effektivt kan styrke forebyggelsen af stress hos dine 
medarbejdere.

Der er med andre ord masser at glæde sig til.

Vi glæder os til at se dig!

TID OG STED
Tirsdag den 5. marts 2019 
Kl. 8.30 – 16.00

Hindsgavl Slot
Hindsgavl Allé 7
5500 Middelfart

PRIS
Medlemmer: 2.700 kr.  
(ekskl. moms)
Ikke-medlemmer: 3.000 kr.  
(ekskl. moms)

PRAKTISKE SPØRGSMÅL
Susanne Praefke Svendsen
Koordinator
Tlf. 3377 3855
sps@di.dk

FAGLIGE SPØRGSMÅL
Jan Lorentzen
Chefkonsulent
Tlf. 3377 3632
jlo@di.dk

TILMELDING
Tilmeld dig senest 5. marts 2019 
på di.dk/AMkonference 

... og dagens moderator
JAN LORENTZEN 
Chefkonsulent, DI

ANDERS JUST PEDERSEN
Arbejdsmiljøchef, DI

http://di.dk/AMkonference


PROGRAM

WORKSHOP-SPOR

SPOR A SPOR B SPOR C SPOR D
Håndtering af kræft og andre 
kritiske sygdomme. 
Projektleder Ditte Marie Bruun, 
Kræftens Bekæmpelse 

Hvad sker der med arbejds-
miljøet når der kommer 
intelligent teknologi og 
automatisering?
Souschef Annemarie Holsbo, 
Teknologisk Institut

Arbejdsgivers ansvar anno 
2019. Hvad skal man være 
opmærksom på? Workshop 
om alt fra anmeldelse af 
ulykker til bøder. 
Konsulent Kirstine  
Spiegelenberg og  
chefkonsulent Bent Horn 
Andersen, DI

Vær en mesterlærer for dine 
yngre kolleger. En del yngre 
kolleger oplever en ”kvart-
livskrise”, som kan medføre 
nedsat effektivitet, udbrændt-
hed eller stress. 
Chefkonsulent Danielle Bjerre 
Lyndgaard, DI

8.30 CHECK-IN

9.00 VELKOMMEN OG TEMPERATUREN PÅ ARBEJDSMILJØET
 Arbejdsmiljøchef Anders Just, DI

9.30 EN GOD SIKKERHEDSKULTUR BEGYNDER MED CHEFERNE
  Hør hvordan virksomheder kan arbejde forebyggende med sikkerhed, og hvordan dette stiller større 

krav til ledelsen om at skabe og forvalte gode rammer for sikkerhedsarbejdet.
 Professor Marianne Törner, Institut for Sikkerhed, Organisation og Lederskab ved Gøteborg Universitet

10.40 PAUSE 

11.00 FYSISK AKTIVITET OG HJERNEN
  Fysisk aktivitet er godt for os, men hvordan er sammenhængen mellem motion og eksempelvis 

stress? Som førende forsker inden for feltet vil Bente Klarlund Petersen i sit indlæg behandle såvel 
myter som fakta om de mulige sammenhænge.

 Professor og overlæge Bente Klarlund Pedersen, Københavns Universitet og Rigshospitalet

12.00 FROKOST

13.00 WORKSHOP I – VÆLG MELLEM FIRE SPOR
 
13.55 PAUSE 

14.05 WORKSHOP II – VÆLG MELLEM FIRE SPOR

15.00 PAUSE 

15.15 STRESSFOREBYGGENDE LEDELSE
  Lars Aakerlund præsenterer en ny tilgang til stressforebyggende ledelse, der gør op med flere myter 

og undgåelsesadfærd, og som sætter den konkrete relation mellem leder og medarbejder i centrum 
for den forebyggende indsats.

 Speciallæge i psykiatri, ph.d. Lars Aakerlund

15.55 AFSLUTNING

16.00 TAK FOR I DAG


