MSB

FOREBYGGER VI I FÆLLESSKAB

Kom med på en inspirerende dag, hvor vi tager en rundtur omkring forebyggelse af og håndtering af MSB.
Hvor står branchen i dag, hvad byder fremtiden på, kan vi hente inspiration fra andre brancher, hvordan
kan vi instruere kollegaer bedst muligt, hvordan afhjælper en psykomotorisk terapeut MSB, hvad siger
Arbejdstilsynet, og hvordan spiller kulturen en rolle?
08.00

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

Tid og sted

	Annette Hoffmann, DI, fortæller lidt om MSB og fem års branchefokus. Preben Sunke
formand for Slagteriernes Arbejdsgiverforening og Per Hansen fra Fødevareforbundet NNF
kommer med visioner på branchens vegne.

3. og 12. november 2020,
Scandic Bygholm Park,
Schüttesvej 6, 8700 Horsens

08.30

Registrering og morgenkaffe fra
kl. 7.30

Hvordan ser Arbejdstilsynet på branchens MSB?

	Arbejdstilsynet giver en status på besøg i branchen, hvilke afgørelser der er givet, hvilke
indtryk de tilsynsførende har af den forebyggende indsats og Arbejdstilsynets råd til branchen.

09.00

Vi kommer op af stolene og får lidt gang i kroppen

09.10	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 og finde nye måder at forebygge MSB på.

09.45

Kan exo-skeletter forebygge og reducere MSB?

	Fysioterapeut David Høyrup Christiansen, Arbejdsmedicin Herning, leder et nyt forskningsprojekt i Danish Crown, som vil undersøge fordele og ulemper ved indførelse af mekaniske
exoskeletter. Hvad ved vi egentlig indtil nu?

10.15

Pause med besøg på stande

	Prøv et exoskelet, få målt dit blodtryk, få en snak med en psykomotorisk terapeut, prøv coach’s
eye og tal med alle de andre.

10.45	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.

11.15

Hvordan arbejder en psykomotorisk terapeut?

	Psykomotorisk terapeut Trine Andersen, Danish Crown, Ringsted. Vi hører om Trines vinkel på
MSB og konkrete eksempler fra praksis.

11.30

Frokost og besøg hos standene

Tilmelding
Det er gratis at deltage.
Tilmeld dig HER
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12.30	Hvordan guider og instruerer du bedst din kollega?

Tid og sted

	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.

3. og 12. november 2020,
Scandic Bygholm Park,
Schüttesvej 6, 8700 Horsens

13.00

Registrering og morgenkaffe fra
kl. 7.30

MSB spørgeskemaet – hvordan?

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

13.15

En rundtur i branchen

	Vi har været rundt med kameraet og filmet eksempler på tekniske hjælpemidler fra jeres
hverdag.

13.30

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.

14.00

Kaffepause

14.15	Har arbejdspladsens kultur betydning for forekomst af smerter
og sygefravær?
	David Høyrup Christiansen, Arbejdsmedicin Herning, vil præsentere resultater fra et forskningsprojekt i branchen. Her undersøges sammenhængen mellem arbejdspladsens MSB
kultur og forekomst af smerter og sygefravær.

14.45	Skuespillere binder dagen sammen på humoristisk vis
	Skuespillerne Rasmus Reiersen og Trine Grauengaard har været på besøg i branchen og spiller
lidt scener fra en hverdag og får os til at grine.

15.15

Opsamling og tak for i dag

Tilmelding
Det er gratis at deltage.
Tilmeld dig HER

