
                                                                                                             
 

 

PROGRAM 
MIA Konferencen - 23. november 2022 

MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning 
 

TRIVSEL I ALLE ARBEJDSLIVETS FASER 
8.00 – 8.30 Ankomst, morgenbrød mm. 

 
 

8.30 – 8.35 Velkomst ved formand for MIA 
 

Peter Møller Sjøgren 
Formand i MIA  

8.35 – 8.45 Præsentation og Program 
 

Jan D. Johannesen, ARLA 
Foods, Dagens konferencier 

8.45 – 9.00 MIA – Facts og året 2022 
 

Stig Erichsen 
Sekretær MIA 

9.00 – 10.00  Livsfaser og arbejdsliv  
Livet er langt og arbejdslivet lige så. Men selvom livet består af forskellige faser, har vi 
traditionelt tænkt arbejdet på en og samme måde uanset de ansattes alder. Det er slut 
nu. I oplægget ser vi på, hvordan arbejdslivet kan tilpasses forskellige livsfaser og episo-
diske begivenheder. Vi dykker ned i, hvad livsfasetænkningen kalder på hos medarbej-
dere og ledere for at understøtte arbejdsfællesskabet og produktivitet. 

Malene Friis Andersen 
Ph.d., forsker, erhvervspsyko-
log og prisvindende forfatter. 

10.00 – 10.30 Pause 
Networking og besøg af stande 

 

10.30 – 11.15 
 

 
 

Novo Nordisk  
Diversitet og inklusion er højt på agendaen i mange virksomheder. Men hvordan kan 
ledelse og medarbejdere arbejde med at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, der kan 
fremme og understøtte diversitet på arbejdspladsen? 

Nadia El-Salanti  
Organisational Psychologist, 
Novo Nordisk Health & Safety 
 

11.15 – 11.45 Arla Inbound Logistics  
Arla Inbound Logistics fortæller om deres rejse med involvering af - og dialog med - 
chauffører for at fremme arbejdsmiljøet og dermed højne trivslen og arbejdsglæden i 
hele organisationen.  

Peter Sørensen, Director - In-
bound Logistics 
Ole Boye Madsen 
Senior Inbound Transport 
Manager 
Rene Pedersen  
Chauffør/Masterdriver/AMR  

11.45 – 12.00  
 

Arbejdsmiljøprisen 2022 - Kåring 
 

 

12.00 – 13.00 Frokost 
Networking og besøg af stande 

 

13.00 – 14.30 Dilemmaer og muligheder gennem arbejdslivet 
Behov og ønsker er forskellige, alt afhængig af, hvor i arbejdslivet, man er.  
Hvad rummer det af dilemmaer og muligheder? Hvordan håndterer vi det og hvordan 
taler vi med hinanden om det på arbejdspladsen?  
Dacapo inviterer med en række helt konkrete ”scener fra en arbejdsplads” til dialog og 
erfaringsudveksling på tværs. 

Konsulenthuset Dacapo  
fra Odense bruger involve-
rende teater til at skabe dialog 
om aktuelle temaer på en mo-
tiverende og energiskabende 
måde. 

14.30 - 15.00 Pause, Networking og besøg af stande 
 

 

15.00 – 16.00  Et kærligt spark - et foredrag til erhvervslivet 
Søs Egelind har haft skiftende og mange arbejdspladser igennem mere end 30 år. Hun 
har derfor oplevet sammenhænge som fungerede godt… og så var der dem, der funge-
rede mindre godt. Hun giver sit bud på, hvordan I kan kick-starte et bedre arbejdsliv 
kollegerne iblandt, i et foredrag fuld af både humor og konstruktive ideer og redskaber. 

Søs Egelind 
Skuespiller, entertainer og 
komiker 
 
 

16.00 – 16.15 Tipskupon & tak for i dag  Camilla Fenger Roed 
Næstformand i MIA 

 


