Slagteri- og k
 ødbranchens
Arbejdsmiljøkonference
2021

PROGRAM
8.30 – 8.50

8.50 – 9.20

Hvor kom vi fra, hvor er vi i dag, og hvor er vi på vej hen?

Tid og sted

5 års fokus på MSB. Vi tager et kig ind i de næste 5 år. Preben Sunke
formand for Slagteriernes Arbejdsgiverforening og Per Hansen fra Fødevareforbundet NNF kommer med visioner på branchens vegne. Annette
Hoffmann fra DI fortæller om aktuelt fra SAU og KAU.

12. og 13. oktober 2021

Hvordan ser Arbejdstilsynet på branchen?
Slagteri- og kødbranchen er udpeget som branche, der skal gøre en
særlig indsats for at undgå, at ansatte kommer ud for arbejdsulykker og
udsættes for væsentlige fysiske belastninger. Tilsynschef Ida Krarup fra
Arbejdstilsynet fortæller om baggrunden og deler viden fra den særlige
tilsynsindsats med fokus på ergonomi, der har været i branchen det
sidste år, og giver sit bud på forventninger til de næste år.

9.20 – 9.30
9.30 – 10.00

Vi kommer op af stolene og får lidt gang i kroppen

Kan exoskeletter forebygge og reducere MSB, og hvad
betyder kulturen mon i forhold til MSB?
Fysioterapeut David Høyrup Christiansen, Arbejdsmedicin Herning,
leder to forskningsprojekter, som er i gang i slagteribranchen. Vi får en
kort orientering om exoskelleter og hvordan MSB spørgeskemaet måske
fører til ny viden omkring sammenhæng mellem MSB og kultur.

10.30 – 11.00

Registrering og morgenkaffe
fra kl. 8.00

Pris og tilmelding
Det er gratis at deltage.
No show fee 650 kr.
Der er plads til 150 deltagere
pr. gang. Først til mølle.
Tilmeld dig HER

Hvordan ændrer de forebyggende MSB-indsatser sig?
Arbejdsmiljøkonsulent Jan Rasmussen, CRECEA, har 30 års erfaring
inden for forebyggelse af MSB. Han vil med sin brede erfaring fra vidt
forskellige brancher fortælle om de erfaringer, han har med ”at kigge
dybt i værktøjskassen for at finde nye måder at forebygge MSB på”.

10.00 – 10.30

Scandic Bygholm Park,
Shuttesvej 6, 8700 Horsens

Kaffepause med besøg på stande
Prøv et exoskelet, få målt dit blodtryk, få en snak med en psykoterapeut,
prøv coach’s eye og tal med alle de andre.

Stande
AG Sundhedsfremme,
ved Anette Trampedach
Professionel coach Phil Mansfield
Psykomotorisk terapeut, Trine
Andersen fra Danish Crown
Ringsted

11.00 – 11.15

Hvordan arbejder en psykomotorisk terapeut?
Psykomotorisk terapeut Trine Andersen fra Danish Crown, Ringsted.
Vi hører Trines vinkel på MSB, om konkrete eksempler fra praksis og
anbefalinger til AMO.

11.15 – 11.45

Hvordan guider og instruerer du bedst din kollega?
Professionel coach Phil Mansfield deler ud af sin viden fra samarbejder
med professionelle sportsfolk samt erfaringer fra virksomheder, hvor
arbejdsmiljøgrupper anvender coach’s eye efter at have fået oplæring af
Phil.

11.45 – 12.45
12.45 – 13.15

Frokost og besøg på standene
Det gør vi godt idag?
Deling af gode eksempler fra jeres hverdag

13.15 – 13.45

Arbejdsmiljø og automatisering – fra tekniske hjælpemidler
til intelligente robotter
Niels Henrik Grothe, Teknologisk Institut, tager os med på rundtur
blandt det nyeste og kommer ind på, hvordan inddragelse, samarbejde
og opfølgning er afgørende for den succesfulde implementering.

13.45 – 14.15

Kan vi hente inspiration fra helt andre brancher?
Samuel Thrysøe, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, tager os med
inden for i den medicinske verden. Vi hører, hvordan 3D printet udstyr
som hjælpemidler, håndtag, redskaber tilrettes individuelt med forebyggende effekt på forekomsten af MSB.

14.15 – 14.30

Kaffepause

NYE TILBUD TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN
14.30 – 15.30

Ny guide til MSB spørgeskemaet
Arbejdsmiljøkoordinator Flemming Kristiansen præsenterer en ny guide,
der kan inspirere jer til at få planlagt og gennemført undersøgelsen af
MSB.

Arbejdsmiljørådgivning hjem på virksomheden
Få en halv dags arbejdsmiljørådgivning indenfor ergonomi, tilløb til
ulykker eller metode til at opkvalificere arbejdsmiljødrøftelsen. I får en
lille smagsprøve på den pallette af tilbud I har.

Mikrokampagner, der rykker – sådan har andre haft succes
Henrik Væver viser os eksempler fra praksis og fortæller kort om, hvordan en mikrokampagne skrues sammen. Hør også om det tilbud vi har
til jer, hvis I får lyst til selv at prøve.

15.30

Opsamling og tak for i dag

