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Velkommen til 

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 
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Sunde og sikre arbejdspladser for alle aldre 
 

Herning Kongrescenter 
Østergade 37, 
7400 Herning 

 



 
 

 
 
 

Konferencens formål 
 
 
 
 
Formålet med konferencen er at sætte fokus på: 
 

 Hvad der er vigtigt at fokusere på arbejdsmiljømæssigt under de forskellige aldersfaser- 
herunder vigtigheden af at basere risikovurderinger på fysisk kapacitet frem for alder 

 Hvordan kan unge og ældre medarbejdere brænde for arbejdet hele arbejdslivet uden at 
brænde ud: 
- På vej ind i… 
- I løbet af… 
- På kanten af… 
-   Den sidste del af… 

 Vellykkede foranstaltninger inden for risikoforebyggelse og fremme af bæredygtigt ar-
bejde gennem et helt liv 

 De psykologiske mekanismer, der påvirker vores arbejdsliv og hvordan vi afliver de my-
ter, der skader os 

 Worklife Balance med fokus på balancen mellem ansvar og indflydelse og hvad vi hver 
især kan gøre for ikke at ”køre ud over kanten” 

 Fortsat at være effektive og skabe resultater ved at gå fra kortsigtede løsninger til bære-
dygtige ledelsesformer, der sikrer langsigtet produktivitet 

 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 

 

 
Program 
 
Dagens konferencier er Jan D. Johannesen, Arla Foods 
 

Kl. 08.30 Ankomst – kaffe og rundstykker 
 

Kl. 09.00 Velkomst  
v/ formanden for MIA, forhandlingssekretær Lars Mark Jensen, 3F 
 

Kl. 09.05 Præsentation af program og praktiske oplysninger 
v/ Jan D. Johannesen, Arla Foods 
 

Kl. 09.15 Facts om status for arbejdsmiljøarbejdet i mejeribranchen og pro-
jekter i løbet af året 
v/ sekretær for MIA, Torben Rentzius Jans, DI-Mejeribranchen 
 

Kl. 09.30 Nyt syn på Worklife Balance 
Worklife Balance er et af de mest misvisende begreber i moderne ledelse. I dag 
handler Worklife Balance om at styre et ofte grænseløst arbejde og gøre vores 
arbejdsliv og privatliv til modsætninger, der konkurrerer med hinanden. Proble-
met er en helt anden balance: Balancen mellem ansvar og indflydelse på vores 
arbejdsliv og muligheden for at lykkes med vores opgaver. 
v/ Christian Ørsted, forfatter til bogen ”Livsfarlig ledelse – Forstå de psykologi-
ske mekanismer der styrer dit arbejdsliv” 
 

Kl. 10.15 Pause og networking 
Hils på en række arbejdsmiljørådgivere/samarbejdspartnere 
 

Kl. 10.45 Hvordan sikre et godt, sundt og produktivt arbejdsliv for alle aldre i 
mejeribranchen? 
Kan balancen mellem ”job og krop” blive opnået i alle aldre? 
Hvad vil det kræve, af arbejdsplads og medarbejdere i mejeribranchen, at un-
derstøtte det gode arbejdsliv til 70 år? 
Kan arbejdet tilrettelægges, så det ikke kun forebygger slid, men fremmer sund-
hed? 
 v/ professor, phd. Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Ar-
bejdsmiljø 
 

Kl. 11.45 Kåring af Årets Arbejdsmiljøgruppe – 2017 
 

Kl. 12.00 Frokost 
 

Kl. 13.00 Virksomhedserfaringer og forskningsresultater fra Projekt Udvik-
ling og fastholdelse af Social Kapital v/ site director Claus Nielsen og fæl-
ledstillidsrepræsentant Klaus Lund, Holstebro Flødeost samt seniorforsker pdh. 
Thomas Clausen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
 
Projektet har været gennemført på 6 driftssteder og er netop afsluttet. Social ka-
pital drejer sig om de ressourcer, der findes i relationerne i de sociale netværk 
mellem medarbejderne på en arbejdsplads og som kan bidrage til at forbedre 
virksomhedernes resultater og medarbejdernes engagement og trivsel.  
 
 



 
 

Kl. 13.30 Paneldebat 
 v/ journalist, forfatter og tidligere TV-vært Reimar Bo Christensen, Vice Presi-
dent, SC QEHS Karin Udby, Arla Foods, Mejerichef Leif Friis Jørgensen, Natur-
mælk, Site director Klaus Jeppesen, Holstebro Mejeri samt arbejdsmiljøkonsu-
lent Tommy Jensen, Fødevareforbundet NNF 
Med Reimer Bo Christensen som vært diskuterer og drøfter panelet arbejds-
miljømæssige udfordringer og dilemmaer fra driftsstederne, som der ønskes 
svar på, hvorefter panelets deltagere til sidst giver hver deres mening og løs-
ning. 
 

Kl. 14.30 Pause og networking 
Hils på en række arbejdsmiljørådgivere/samarbejdspartnere 
 

Kl. 15.00 Bæredygtig ledelse  
En perspektivering på dagens forskellige indlæg og hvordan vi konkret kan gå 
hjem og arbejde med balancen mellem ansvar og indflydelse på vores arbejdsliv 
og muligheden for at lykkes med vores opgaver på en måde alle kan forstå og se 
meningen i 
v/ Christian Ørsted 
 

Kl. 15.45 Afslutning og tak for i dag 
v/ næstformanden for MIA, Nils Juhl Andreasen, DI-Mejeribranchen 
 

 
 
 
 

Sæt X i kalenderen! 
Næste konference er 

den 22. november 2018 


