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MIA sætter fokus på ergonoMIske 
belAstnInger I MejerIIndustrIen
Mange medarbejdere i mejeriindustrien oplever at have gener og smerter i kroppen, pga. 

ergonomiske belastninger, i forbindelse med manuel håndtering og transport af mejerivarer. 

MIA (Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg) ønsker derfor at forebygge skader og nedslidning, 

og vil med denne kampagne sætte fokus på forebyggelse og nedbringelse af ergonomiske 

belastninger på mejerierne. 

Kampagnen skal sikre, at medarbejderne får oplysning om kroppens opbygning, hvordan 

den fun-gerer i forskellige sammenhænge, samt hvordan man bruger kroppen mest hen-

sigtsmæssigt.

MIA har i den forbindelse udviklet:
•	 9	forskellige	plakater,	der	sætter	fokus	på	jobfunktioner,	der	udsættes	for	ergonomiske	

 belastninger

•	 ½	temadag	for	ledere	og	arbejdsmiljørepræsentanter,	hvor	der	bliver	sat	fokus	på	de	

 ergonomiske udfordringer inden for mejeriindustrien.

plakater kan bestilles på mail: mp@mejerierne.dk som pakkeløsning indehol-
dende 3 stk. af 9 plakater i A3 format til en vejledende pris på kr./pr. pakke 
465,- ekskl. moms afhængig af den samlede bestilling. det er tillige muligt at 
bestille roll-up kr./pr. stk. 1.250,- ekskl. moms.
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fokusområder og emner på temadagen:
•	 Arbejdsmiljøorganisationens	ansvar	og	fokusområder	(EGA,	EBA,	tunge	løft	m.v.)

•	 Akutte	og	langvarige	skader	i	forbindelse	med	arbejdet	på	mejerierne	(skadestyper	

 og symptomer).

•	 Kortlægning	af	ergonomiske	belastninger	i	relevante	afdelinger	(praktiske	øvelser)

•	 Forebyggende	tiltag	på	virksomhedsniveau

•	 Forebyggende	tiltag	på	individ-niveau

•	 Evt.	en	kort	introduktion	til	Safety	Walk	som	et	dialogværktøj	i	forbindelse	med	

 arbejdet omkring sikkerhed og sundhed.



deltagere: 
Direktører, mejerichefer, ledelse, arbejdsledere, arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmil-

jøudvalg,	arbejdsmiljøorganisationer	i	mejeriindustrien.	For	at	få	det	maksimale	udbytte	af	

temadagen anbefales, at det enkelte mejeri deltager i uddannelsen med begge parter. 

praktiske oplysninger:
deltagerantal:  Max. 22

Minimum:  18 

eksternat:  ½	dag	5	timer	inkl.	frokost

deltagergebyr: 
Deltagergebyret på kr./pr. person 950,- (Kr. 760,- ekskl. moms), der dækker undervisning, 

undervisningsmaterialer og forplejning, opkræves i forbindelse med tilmelding.

Deltagergebyr for ikke-medlemmer af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 

udgør kr./pr. person 1.037,50 (Kr. 830,00 ekskl. moms).

tid og sted:
 onsdag den 18. januar 2012
 kl. 09.00 - 13.30	 LRØ,	Landbrugets	Hus,	Erhvervsbyvej	13,	8700	Horsens

 onsdag den 14. marts 2012
 kl. 09.00 - 13.30  Heden	&	Fjorden,	Nupark	47,	7500	Holstebro

 onsdag den 18. april 2012 
 kl. 09.00 - 13.30			 Langsøhus,	Vestre	Ringvej	51,	8600	Silkeborg

underviser: 	 Arbejdsmiljøkonsulent	Vivian	Blicher	Hansen,	Worklife.

deltagerbevis:  Deltagerbeviset udleveres til deltageren. 

	 Efterfølgende	sendes	en	kopi	af	deltagerbeviset	til	virksomheden.



Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

Administration og tilmelding: 
Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, 
Axelborg - Axeltorv 3, Post-boks 367, 
1504	København	V
Henvendelse til: 
Merethe Pristed, telefon: 3370 2012, mp@mejerierne.dk 

1. Virksomheden tilmelder deltageren med angivelse af fulde navn og arbejdssted. 
 Det anbefales at såvel ledelsessiden som medarbejdersiden deltager i uddannelsen.
2. Ca. 3 uger før temadagen fremsendes girokort.
3. bemærk: tilmelding er bindende! 
 Ved afmelding mindre end 14 dage før temadagen betales 
 hele deltagergebyret.


