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Arbejdsmiljøkonference – hvordan forebygges arbejdsulykker?  

Vandhuset, Skanderborg den 17. maj 2018 

 

 

TID INDHOLD 

09.30-10.00 Ankomst og morgenmad 

10.00–10.10 Hvor galt står det til? – overblik over branchens ulykker 

Præsentation af tallene fra AT. 

V. Konsulent Britt Cramer Dalén, DANVA 

10.10-10.40 Ulykker - tilløb og risiko – erfaringer fra VandCenter syd 

Hør om hvordan VCS aktivt arbejder for at reducere arbejdsulykker – 

gennem uddannelse, workshops og brugbare værktøjer. 

V. Arbejdsmiljøchef Finn Mollerup, VandCenter Syd  

10.40-11.10 En sikker hverdag – 5 forsyninger og én Arbejdsmiljøleder 

V. Arbejdsmiljøleder Jesper Nissen, Vejle Spildevand  

11.10-11.40 Kaffepause 

11.40-12.10 Strategi & ledelse – erfaringer fra Ørsted? 

Bliv klogere på hvordan man strategisk arbejder med arbejdsmiljø 

hos Ørsted – en virksomhed, der først og fremmest vil sikre, at 

alle medarbejdere kommer sikkert hjem hver dag 

V. Martin Kjær Mogensen, Ørsted 

12.10-12.40 Vejen til reducering af arbejdsulykker – hvordan kommer vi derhen? 

Ulykkesforebyggelse og sikkerhedspaletten 

V. Seniorkonsulent Gitte Marcussen, NIRAS   

12.40-13.30 Frokost 

13.30-14.00 Kultur i praksis 

Hør om hvordan HOFOR er lykkedes med at skabe en god arbejdsmiljø 

kultur samt hvordan den fastholdes. 

V. Arbejdsmiljøkonsulent Nanna Dahlgren Davidsen, HOFOR 

14.00-14.30 Hvordan skabes en ny kultur? Og hvad er mellemlederens rolle? 

V. Arbejds- og organisationspsykolog Marie Isolde Müller, NIRAS 

14.30-15.00 Kaffepause 

15.00-15.30 Partnering og arbejdsmiljø – erfaringer fra Vandpartner 

V. Lasse Hansen, Aarhus Vand & Dirch Christian Hald, Aarsleff 

15.30-16.00 Vision Zero - fælles engagement er nøglen til nul ulykker 

Sikkerhed skal ikke bare handle om regler. Det skal være inspire-

rende og en levende del af organisationen, som alle har et ejerskab 

til. Zero-Vision er ikke bare en ny metode til at forebygge ulyk-

ker, det er en ny måde at tænke på - et mindset. Her handler sik-

kerheds- og arbejdsmiljøarbejdet ikke kun om at forebygge ulykker, 

men om at skabe værdi for virksomheden, ved at være en integreret 

del af forretningen 

V. Seniorforsker Pete Kines, Det Nationale Forskningscenter for Ar-

bejdsmiljø 

16.00-16.15 Tak for i dag 

 


