Indbydelse til branche-konference
om MSB den 22. november 2016
for arbejdsmiljøudvalg
i Slagteri– og kødbranchen

I kender det sikkert. I gør så meget for at skabe de bedste arbejdspladser. APV, løftekortlægninger, rokeringer,
tekniske hjælpemidler, instruktion og meget mere. Alt
sammen for at skabe de bedste betingelser, så kroppen
kan holde til jobbet. Og alligevel er der kollegaer, der
risikerer at få en fysisk overbelastning. Nogle gange er
det let at se sammenhængen, andre gange er det ikke.

På konferencen skyder vi derfor en særlig brancheindsats i gang. Vi har lavet en håndbog med både de
kendte værktøjer og med en del nye - specielt til jer. Vi
har inviteret eksperter, der vil fortælle om MSB sammenhænge og om, hvordan man samarbejder, så det skaber
merværdi. Og endelig får I lejlighed til selv at reflektere
over, hvordan I kunne gøre en ekstra indsats.

Kom og bliv klogere på, hvordan I kan komme et spadestik dybere i jeres forebyggelse. Kom og hør om forebyggelse af Muskel Skelet Besvær, som vi forkorter til
MSB.

Kom og få inspiration og motivation til at komme i gang.
Det er vigtigt, at et samlet arbejdsmiljøudvalg deltager.
Vi glæder os til at se jer.
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Der er et nationalt mål om at reducere antallet af medarbejdere, der rapporterer fysiske overbelastninger (MSB)
med 20 procent i 2020 sammenlignet med 2015. Som
arbejdsmiljøudvalg for branchen vil vi gøre, hvad vi kan,
for at I kan forebygge endnu bedre, end I gør i dag.
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Tid og sted
Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding
Målgruppe
Arbejdsmiljøudvalg i
slagteri- og kødbranchen
Tilmelding
Send oversigt
over udvalgets
medlemmer / deltagere
til: aho@di.dk senest
15. oktober 2016
Pris
SAU/KAU under BAR Jord
til Bord finansierer dagen.
I betaler selv transport og
arbejdstid
Kontakt
Vil du vide mere om
konferencen, kan I
kontakte chefkonsulent
Annette Hoffmann, DI
på 3377 3051 eller
konsulent Tommy Jensen,
NNF på 3818 7275

Program for dagen
08.30

Ankomst - kaffe og rundstykker

09.00

Velkomst og præsentation af dagen
Annette Hoffmann, DI

09.15

Fælles indsats – fælles mål
Samarbejde, dialog og tillid baner vejen for endnu bedre forebyggelse. Per Laursen, Vice president production, Danish Crown og Jim
Jensen, forbundssekretær NNF opfordrer alle til at gøre en ekstra
indsats.

09.30

MSB - hvad for noget?
En forkortelse for et kæmpe begreb. Vi har fået arbejdsmediciner
Ole Steen Mortensen fra Holbæk Sygehus til at gøre os lidt klogere
på, hvad det egentlig handler om. Vi får en status på, hvad undersøgelser siger om, hvilke forhold der har en betydning, og vi får gode
råd til jeres egen indsats.

10.30

Pause

11.00

Hvordan kommer vi bedst i mål med forbedringer?
En forudsætning for at forandringsprocesser lykkes, er inddragelse,
tillid og samarbejde. Bo Vestergård fra Fairproces.dk kommer med
gode råd til, hvordan I højner jeres succesrate.

12.15

Frokost

13.00

”Slagter kend din krop” – jeres nye håndbog
SAU og KAU har lavet en håndbog til jer med masser af inspiration
og nye værktøjer, der kan bidrage til, at I og jeres kollegaer kommer
bedre gennem et helt arbejdsliv. Annette Hoffmann DI og Tommy
Jensen NNF giver jer et lille indblik i, hvad bogen indeholder.

13.30

Tag pulsen på jeres MSB i dag, og hvor I gerne vil hen?
Her handler det om jer. De enkelte arbejdsmiljøudvalg skal i grupper
indlede en snak om, hvor I er i dag, og hvor I gerne vil hen? I afprøver et par af de nye redskaber fra ”Slagter kend din krop”.
Per Laursen, Danish Crown indleder og styrer gruppearbejdet.

14.30

Pause – vi henter kaffe og afrunder gruppearbejdet
henover kaffen
Hvad er planen nu, og hvilke forventninger er der til jer? Per Laursen
Danish Crown, Jens Jacobsen, fabrikschef, Tican Fresh Meat, Jim Jensen NNF og Tommy Jensen NNF runder dagen af og ser ind i fremtiden.

15.15

Afslutning og tak for i dag
Annette Hoffman

DET MÅ VI DA MED TIL!
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