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Dagens program

09.00 Velkomst og præsentation af dagen

09.15 Fælles indsats – fælles mål

09.30 MSB - hvad for noget?

10.30 Pause

11.00 Hvordan kommer vi bedst i mål med forbedringer?

12.15 Frokost

13.00 ”Slagter kend din krop” – jeres nye håndbog

13.30 Tag pulsen på jeres MSB i dag, og hvor I gerne vil hen?

14.30 Pause – vi henter kaffe og afrunder gruppearbejdet henover kaffen

15.15 Afslutning og tak for i dag
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MSB  Konference
Kolding den 22. nov. 

2016



God og konstruktiv tilgang til MSB.

Muskel og skelet besvær sat på dagsordenen i SAU

• Vil gerne kvitterer for at MSB dagsordenen er taget op.

• God dialog i Slagteri Branchens Arbejdsmiljøudvalg (SAU)

• Vi er kendte som, og faktuelt beviseligt i en ”nedslidningstruet 
branche”

• Glæde i Fødevareforbundet NNF at vi tager fat i forhold til MSB 
udfordringerne.
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God og konstruktiv tilgang til MSB.

MSB frem til nu i regi af SAU.

• Møder i SAU

• Nedsat MSB arbejdsgruppe med en række møder.

• MSB Håndbog

• Konferencen her i dag
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Hvad nu ?

De få, men dog tydelige forbehold

• Branchen er konkurrence udsat, og vil fortsat være det.

• Fortsat en balance.

• Såvel virksomheder og NNF’ere kommer til at forholde sig til MSB 
og bidrage til løsninger.

• Ikke en ny virkelighed, men derimod en retning i mod noget bedre.
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Hvad nu ?

• Ingen mirakelkur, langtfra hurtigt eller let.

• Sejt træk, og derfor er MSB kompassets kurs og retning afgørende, 
kort sagt, gør vi det bedre i dag end i går, og hvorledes bliver vi 
bedre i morgen?

• Hvis vi ikke selv tager opgaven på os, så vil vi blive påtvunget 
løsninger som slet ikke har udspring i de ønsker og muligheder vi 
selv kan finde.

• Det egentlige arbejde starter nu.
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• Information og inddragelse

• Øvrige valgte på virksomheden

• Kolleger - hvorledes kan man finde forståelse og opbakning -
Informerer og inddrage kollegerne?

• Tak for ordet, og go vind derude
Kollegerne satser på, og er afhængige af, at alle sejl sættes i 
forhold til MSB dagsordenen.

MSB kompasset
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Pause – vi mødes igen kl.11
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Kultur er stærkere end regler
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Lederskab giver følgeskab
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Sæt MSB 
ind på strategisk niveau
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Flere veje frem til materialet
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Direkte fra nyhed på forsiden
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Tag pulsen på jeres MSB i dag
Gruppearbejde
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KØREPLAN FOR DANISH CROWN KONCERNEN

• MSB rejsen starter i dag for alle anlæg

• Målet er at skabe sikre arbejdspladser, ved at MSB 

belastningerne identificeres og reduceres/fjernes 

• Opgaven er tidskrævende og langvarig, hvorfor vi 

arbejder med en 5 års plan

• Arbejdsmiljøudvalget er ansvarlig for at levere på 

opgaven (med hjælp)
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KØREPLAN FOR DANISH CROWN KONCERNEN

• De enkelte Arbejdsmiljøudvalg skal udarbejde en MSB plan 

inden januar 2017

• Ved spørgsmål eller hvis der er behov for vejledning, så kan 

JNELL og MOPE inddrages i Arbejdsmiljøudvalgets drøftelser

• Planen skal godkendes af PLA, JNELL, MOPE – dette vil ske 

ved møde med Arbejdsmiljøudvalget i januar 2017

• Virksomhedernes MSB plan skal fremsendes til JNELL

• Safetynet skal anvendes som styringsværktøj af 

virksomhedens aktiviteter (ved spørgsmål kontakt JNELL og 

MOPE)
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KØREPLAN FOR DANISH CROWN KONCERNEN
ÅR 1 OG DELVIS ÅR 2

2016/17 B 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

SaU – MSB konference

Lokal MSB plan

Godkendelse/fremsende

lse af MSB plan

Analyse af MSB data

Indrapportering af 

fremdrift og ny plan

Uddannelse af AMO og 

EHS

Uddannelse af MSB 

Ambassadører

MSB kortlægning af 2 

anlæg

Centrale tiltag

Udvikling af 

rokeringssystem

Implementering af 

rokeringssystem



KØREPLAN FOR DANISH CROWN KONCERNEN
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Hvor kommer vi fra og hvor vil vi hen

• Vi har tænkt os at lave et velfærds-
projekt som strækker sig over 5 år 
hvor omdrejningspunktet bliver 
MSB.

• Arbejde målbevist på, at få dosis og 
respons afpasset til hinanden



Hvor kommer vi fra og hvor vil vi hen

41

• Se på og aftale antal af skåne pladser.

• Ekstra pladser så,
EGA – Tunge løft – Knivfrie pladser 
ikke påvirkes i den daglig aflastning/ 
rotation. 



Hvor kommer vi fra og hvor vil vi hen
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• Hjælpe kollegaer videre til anden 
beskæftigelse på virksomheden, hvis 
muligheden er tilstede. Samtidig være 
opmærksom på om, at dette ikke skal 
ske for en hver pris. 

• Er der ikke muligheder i huset, hjælpes 
kollegaer sammen med jobcenteret, 
videre til anden beskæftigelse. 



Hvor kommer vi fra og hvor vil vi hen
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• Sætte fokus på vigtigheden af at holde 
sig fysisk aktiv i sit fritidsliv. 

• Arbejde med at finde en balance 
imellem arbejde og fritid.

• Kort sagt, Det hele menneske.     



MSB PLANEN Tican/Brørup:

44

• Uddannelse, Arbejdsmiljø rådgivning.

• Tovholder/superbruger/motivator.

• Skabe motivation.

• Synliggørelse. 

• Fastholdelse af forandringer.  

• Opfølgning & indsamling af data. 



MSB PLANEN Tican/Brørup:
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MØDER AMO 2017

Måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Hoved 

arbejdsmiljøudvalg
HAMU HAMU

MSB Projekt  2021
Opstart 

kursus

Træning i 

afdeling

Træning i 

afdeling

Status

Møde

Status 

Møde

Status

Første 

Lokal 

arbejdsmiljøudvalg
LAMU LAMU

Organisations møder AMO
AMO

Månedlige møder i 

AMG
AMG AMG AMG AMG AMO AMG AMG AMG AMG AMG AMG AMG

Sikkerheds 

rundering
x x x x x x x x x x x x



HUSK MSB har mange ansigter
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Tak for i dag
– kom godt hjem
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