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Dine valgmuligheder fra kl. 12.15 – 13.15 
 

Hvem: Sine Louise Iversen, tilsynsdirektør 

Hvad: Oplæg og debat – Fremtidens Arbejdstilsyn 

Varighed: 1 time 

Arbejdstilsynets tilsynsdirektør, Sine Louise Iversen, vil fortælle om den politiske aftale, der er indgået i 

foråret 2019 om arbejdsmiljøindsatsen på landets arbejdspladser.  

Aftalen indebærer, at arbejdsmiljøindsatsen målrettes for at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 

Samtidig skal kontrollen med udenlandske virksomheder øges. 

Derudover vil Sine komme ind på, hvad virksomhederne og medarbejderne kan bruge Arbejdstilsynet til, 

samt hvad man kan forvente af f.eks. råd og vejledning, når Arbejdstilsynet kommer på besøg. 

Forhåbentlig vil vi også komme omkring, hvad der vil være af nye kampagner og initiativer på vej indenfor 

vores områder.  

Hør Sines oplæg og få samtidig lejlighed til at stille spørgsmål. 

Målgruppe: Alle 

 

Hvem: Rescue Center Denmark 

Hvad: Workshop – Sikkerhed ved fritrækning 

Varighed: 1 time 

Maskinerne bliver større og presset for at holde dem kørende er stort. I en sæson, der er præget af dårligt 

vejr, kan presset for at holde maskinerne i gang være ekstraordinært stort, da landmanden ser sin afgrøde 

blive dårligere dag for dag. Er du kørt fast med din traktor eller en anden større landbrugsmaskine, er det 

måske denne stressede situation, som gør, at du vælger en usikker og risikofyldt metode til fritrækning. 

Så hvordan kommer du levende fra at fritække dine store køretøjer, når du nu har fået dem gravet godt og 

grundigt ned. Hvornår er det farligt, og hvad er det, der gør dette arbejde farligt? Hvilke muligheder har du 

med dit eget grej og hvornår skal du have fat i professionelle? 

Bliv klogere på dette, så du næste gang kommer levende fra en fritrækning! 

Målgruppe: Landbrug, Skov, Entreprenør 

 

Hvem: Safesounds 

Hvad: Workshop – 3D Lyd: ”Tovet” – Et sikkerhedsværktøj i lyd 

Varighed: 1 time 

Workshoppen præsenterer en helt ny og anderledes tilgang til forebyggelse af ulykker.  

Ved at ramme den enkeltes følelser og mindset med en vedkommende lydhistorie skabes en motivation for 

at arbejde mere sikkert. Lydhistorien vækker nemlig stof til alvorlig eftertanke og forankrer sig i 

hukommelsen, hvor den vil virke aktivt i hverdagens arbejdssituationer. 

Først hører du (i 3D lyd) historien ”Tovet”, som skildrer en af hverdagens almindeligt forekommende 

situationer i landbrug og skovbrug – nemlig historien om et fastkørt køretøj, som skal trækkes fri.  

Som lytter oplever du at være direkte til stede i begivenheden – også når situationen udvikler sig farligt…. 

Efterfølgende vil der være en diskussion om, hvilke udfordringer lydhistorien belyser og hvilke tiltag, der skal 

til for at forbedre sikkerheden. 

Målgruppe: Landbrug, Skov, Entreprenør, Maskinstation 

 

Hvem: Flensburg Consult. 

Hvad: Workshop - Det optimale samarbejde – Den gode kommunikation. 

Varighed: 1 time 

Få hjernen som med- og ikke modspiller, når det gælder kommunikation og relation. Hvordan spiller 

stemning og omgivelser ind, når vi taler om den gode kommunikation? Hvad gør sproget, og hvordan undgår 

vi at sige noget til hinanden, der kan opfattes som kritik? Det optimale team-samarbejde - hvad skal der til? 

Og hvordan kan vi handle på det, når vi er pressede? Hvad virker i dagligdagen, når det gælder den gode 

kommunikation og hvad kan vi med fordel gøre bedre? 

På denne workshop ser vi på enkelte kommunikationsmodeller, som du kan tage med dig hjem og anvende 

direkte i virksomheden, med det formål at forebygge misforståelser og mistrivsel samt optimere din egen og 

dine kollegaers energi og engagement i dagligdagen. 

Målgruppe: Alle 
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Hvem: Ergosupport 

Hvad: Workshop - Det gode arbejdsliv som anlægsgartner og skovarbejder 

Varighed: 1 time 

Frisk luft, hands-on og variation er alt sammen positive faktorer for de fleste i faget. Men der kan også 

forekomme ensformigt arbejde i perioder, alene-arbejde og det kan af og til være svært at få arbejdet til at 

fungere med de tekniske hjælpemidler og værktøjer, der er til rådighed. På workshoppen sætter vi fokus på 

ergonomi og på, hvordan du holder din krop stærk og sund. For selv om der er tale om fysisk arbejde og 

arbejdet sjældent er stillesiddende, får man ikke nødvendigvis en stærk og udholdende krop af arbejdet 

alene. 

Målgruppe: Anlæg, Skov 

 

Hvem: LandboSyd 

Hvad: Oplæg – Anmeldelse af arbejdsulykker 

Varighed: 20 min 

I Landbosyd har man gennem flere år hjulpet kunderne med anmeldelse af arbejdsulykker i EASY. Når 

uheldet er ude, står mange i en presset situation, hvor man både skal håndtere at mangle en medarbejder 

og samtidig sørge for en række administrative procedurer – herunder at få ulykken anmeldt korrekt. 

Arbejdsmiljøkonsulent Christian Duborg fortæller her om gode erfaringer med at komme virksomhederne til 

undsætning, når arbejdsulykken er sket. 

Målgruppe: Landbrug, Maskinstation 

 

Hvem: AMU-Fyn 

Hvad: Oplæg - Totalservice – virksomhedens certifikater 

Varighed: 20 min. 

Har virksomheden den sidste nye viden på området? Har virksomheden de rigtige kurser og certifikater? 

Hvem skal have hvad og hvornår skal det fornyes? Ham den nye kollega, hvad er det lige han skal have? 

Virksomheden er begyndt at arbejde med noget nyt, men kan vi klare os med de kurser, vi allerede har, eller 

skal der noget andet til? Hvad kan virksomheden få af refusion til at sende medarbejderne på kursus og 

hvordan får vi dem lige tilmeldt? 

Der er mange spørgsmål, som fylder i hverdagen udover den normale daglige drift. Det er her AMU-Fyn 

Totalservice kan hjælpe. Her får du en gennemgang af virksomheden, dens arbejdsopgaver og processer og 

dens medarbejdere. Det gør arbejdet med at sikre, at medarbejderne har de rigtige kvalifikationer til arbejdet 

nemmere, og dermed bliver virksomheden bedre rustet til at nedbringe antallet af arbejdsulykker.  

Målgruppe: Landbrug, Entreprenør, Maskinstation, Skov 

 

Hvem: Center for Beredskabspsykologi 

Hvad: Oplæg - Krisehåndtering og kollegastøtte 

Varighed: 30 min. 

Der er meget værdi i at lade kollegaer hjælpe hinanden, når der opstår voldsomme hændelser, stress og 

konflikter på arbejdspladsen. Men hvordan? Lederne af Center for beredskabspsykologi, psykolog Henrik 

Lyng og psykotraumatolog Ziggie Mai Vesterlund, fortæller her om metoder, der kan hjælpe dig som 

medarbejder igennem en voldsom oplevelse, hvordan I opnår at kunne bruge – og måske endda styrke – 

sammenholdet i virksomheden gennem en krise, samt om krisestyring i virksomheden. 

Målgruppe: Alle 
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Hvem: Grøn Vækst, Havdrup Maskinforretning og Arbejdstilsynet  
Hvad: Dialogmøde – Arbejde på skråninger  
Varighed: 1 time  
Vær med i dialog og bliv klogere på, Hvordan vi kan udføre arbejdet på skråninger mere hensigtsmæssigt. 
Forvent en debat, Varighed vi sammen belyser udfordringer og muligheder, og Varighed du kan tage hjem 
med nye ideer.  
Det er en arbejdsmiljømæssig udfordring for anlægsgartnere at arbejde på skråninger, når der f.eks. skal 
klippes græs, plantes og vandes træer, beskæres buske m.m. Arbejdet på skråninger er hårdt for anklerne 
og kroppen generelt. Hvad er reglerne på området? Hvordan kan man gøre arbejdet på en mere 
hensigtsmæssig måde? Hvilke maskiner og tekniske hjælpemidler er på markedet?  
Kom og vær med til et dialogmøde med repræsentanter fra anlægsgartnerne og udvalgte producenter og 
leverandører af tekniske hjælpemidler.  
Målgruppe: Anlæg, Skov, Entreprenør 

 

Hvem: Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 

Hvad: Oplæg - Flis og skimmelsvamp 

Varighed: 15 min. 

Der vokser skimmelsvampe i flis. Skimmelsvampe udgør en risiko hele vejen fra produktionen i skoven, over 

et mellem lager og frem til værket eller gartneren, der bruger flisen. Alle led i processen skal indrettes, så 

ingen indånder for store mængder sporer fra skimmelsvampe. Simon Skov, som er biolog og seniorrådgiver 

fra KU, har stor erfaring med arbejdsmiljøet knyttet til håndtering af flis og træpiller. Få din grundviden på 

plads og bliv inspireret til sikkert arbejde med flis – herunder lagring af flis i stakke og med oparbejdning af 

haveparkflis. 

Målgruppe: Skov, Anlæg 

 

Hvem: EcoOnline 

Hvad: Oplæg – Kemisk risikovurdering 

Varighed: 45 minutter 

Arbejdspladsbrugsanvisningerne har for længe samlet støv og er ikke blevet brugt effektivt nok. Derfor 

bortfaldt kravet til arbejdspladsbrugsanvisning i juli 2019, og Arbejdstilsynet har i stedet øget deres fokus på 

den kemiske risikovurdering, med en anbefaling om et større fokus på processen og instruktion heri. 

Cand. Scient. i medicinalkemi, Marie Laursen, fortæller om regelændringerne for sikkerhedsdatablade, 

arbejdspladsbrugsanvisningen og den korrekte kemiske arbejdspladsvurdering.  

Målgruppe: Alle 


