
Temadag om arbejdsmiljø
- BFA’s besøgsteam og forebyggelse af væsentlige arbejdsmiljøproblemer

Kom og få inspiration og viden gennem oplæg, workshops og samvær med fagfæller på vores temadag 
om arbejdsmiljø tirsdag den 31. maj 2022. 

Formålet med denne dag er at informere om den indsats, BFA iværksætter i arbejdet med nationale mål for 
arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2030. Vi vil informere om de aftalte arbejdspladsnære aktiviteter, BFA’s 
besøgsteam gennemfører for at understøtte arbejdspladserne inden for de udpegede brancher, så de kan 
arbejde systematisk med de særligt prioriterede arbejdsmiljøemner.

Gennem plenumoplæg, en cirkulær arbejdsmiljø-træningsbane, workshops og udveksling af erfaringer – alt 
sammen med forebyggelse af de prioriterede arbejdsmiljøtemaer som omdrejningspunkt - vil deltagerne  
blive præsenteret for konkrete cases og konkrete værktøjer, som kan inspirere og videreformidles på  
konkrete arbejdspladser. Deltagerne bliver også klædt på til at udbrede kendskabet til besøgsteamet.

Hvor skal vi være? 
Temadagen bliver afholdt på Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.  
Det sker tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 09:30-15:30. Ankomst, registrering og morgenmad fra kl. 09.00.

Hvem er I? 
Temadagen er målrettet dig, der er ansat eller valgt i en af de organisationer, som Branchefællesskabet for 
Arbejdsmiljø (BFA) omfatter, og som har en særlig formidlings- eller vejledningsopgave i forhold til arbejds-
miljø. Du kan være lokal arbejdsmiljøansvarlig, underviser, HR-medarbejder, politisk valgt eller noget helt 
femte og være ansat i lokalafdelinger, sektioner, kredse m. v. 

Hvordan tilmelder du dig? 
Det koster 900 kr. at deltage på dagen og du kan tilmelde dig her. 
Tilmeldingsfrist er mandag den 2. maj 2022.

Der er 100 pladser på temadagen. Du vil i første omgang modtage en bekræftelse på din tilmelding og  
efterfølgende få endelig besked om din plads på temadagen. Hvis konferencen overbookes, fordeles  
deltagerpladserne på så mange forskellige organisationer som muligt. 

Få et overblik over BFA’s besøgsteam her 
www.arbejdsmiljoweb.dk/besøgsteam

https://www.conferencemanager.dk/TM3105
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/besøgsteam


Program

Workshops

Få et overblik over BFA’s besøgsteam her 
www.arbejdsmiljoweb.dk/besøgsteam

1. Styrket forebyggelse af det ergonomiske arbejdsmiljø
Vi griber ned i BFA’s store værktøjskasse og præsenterer nøje udvalgte veje til at 
styrke forebyggelsen af ergonomiske arbejdsmiljøudfordringer og sikre forankring af 
indsatsen på alle niveauer. Deltagerne præsenteres for eksempler på, hvordan besøg-
steamet understøtter arbejdspladser i at styrke deres indsats i forhold til det ergono-
miske arbejdsmiljø og for konkrete BFA-værktøjer i arbejdet. 

2. Styrket forebyggelse af ubalance mellem høje krav og lav indflydelse
Vi griber ned i BFA’s store værktøjskasse og præsenterer nøje udvalgte veje til at 
forebygge udfordringer i arbejdsmiljøet, som handler om ubalance mellem krav, ind-
flydelses- og udviklingsmuligheder - og til at sikre forankring af indsatsen på alle 
niveauer. Deltagerne præsenteres for eksempler på, hvordan besøgsteamet understøt-
ter arbejdspladser i at styrke deres indsats mod ubalance mellem høje krav i arbejdet 
og lav indflydelse i arbejdet

3. Styrket forebyggelse af krænkende handlinger, vold og trusler om vold
Vi griber ned i BFA’s store værktøjskasse og præsenterer nøje udvalgte veje til at fore-
bygge krænkende handlinger, vold og trusler om vold - og til at sikre forankring af 
indsatsen på alle niveauer. Deltagerne præsenteres for eksempler på, hvordan besøg-
steamet understøtter arbejdspladser i at styrke deres indsats i forhold til denne 
arbejdsmiljøudfordring og for konkrete BFA-værktøjer i arbejdet.

09.00     

09.30       

09.45   

10.15  

10.35

12.00        

13.00    

14.30         

14.45      

15.15        

15.30       

Ankomst, registrering og morgenmad

Velkommen – hvem er BFA?

Plenum: Introduktion til BFA’s arbejdspladsnære indsats og besøgsteamet

Tjek ind: Hvad kommer I med? 

Cirkeltræning – facetter i en styrket arbejdsmiljøindsats (med indlagt pause) 

Frokost og markedsplads - få gratis værktøjer

Workshop: Vælg en af de 3 workshops

Pause

Opsamling og erfaringer i rummet  

Tid til evaluering 

Tak for i dag! 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/besøgsteam

