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IDA ARBEJDSMILJØ - FORÅRSPROGRAM 2018
TIRSDAG DEN 30. JANUAR, KL. 12.30 – 16.30
IDA MØDECENTER, KALVEBOD BRYGGE, KØBENHAVN

TIRSDAG DEN 13. MARTS, KL. 12.30 – 16.30
IDA MØDECENTER, KALVEBOD BRYGGE, KØBENHAVN

Gratis for medlemmer af IDA Arbejdsmiljø, 300 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding på https://universe.ida.dk/arrangementer/ 325150
Arrangementsnummer: 325150

Gratis for medlemmer af IDA Arbejdsmiljø, 300 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding på https://universe.ida.dk/arrangementer/ 325155
Arrangementsnummer: 325155

Fra sikkerhedskultur til forebyggelseskultur

Studenterprisen 2018 – mød de studerende

Gennem de sidste mange år er der verden over blevet arbejdet meget
med at udvikle sikkerhedskulturen i virksomhederne med henblik på at
reducere antallet af arbejdsulykker.
De seneste år er fokus drejet mere hen på at udvikle en forebyggelseskultur i virksomhederne, sådan at både ledere og medarbejdere tænker
forebyggelse af arbejdsulykker såvel som andre former for arbejdsskader
ind i tilrettelæggelse og udførelse af arbejde. I udviklingen af denne
bredere forebyggelseskultur udnyttes en række af erfaringerne fra forebyggelsen af ulykker.
På mødet vil vi dels få en gennemgang af udviklingen og resultaterne
af arbejdet med sikkerhedskultur, og dels vil vi få en præsentation af to
nye tiltag, hvor man bruger disse gode erfaringer i udviklingen af forebyggelseskultur i forhold til to specifikke arbejdsmiljøproblemstillinger:
bevægeapparatbelastninger og støvbelastninger.
Der vil blive lagt op til en diskussion af perspektiverne ved at arbejde
med forebyggelseskultur i forhold til at arbejde med sikkerhedskultur.
Desuden vil der blive mulighed for at deltagerne kan bringe deres egne
erfaringer med sikkerheds- og forebyggelseskultur i spil.

IDA Arbejdsmiljø afholder hvert år et medlemsmøde, hvor studerende
fra forskellige arbejdsmiljørelevante uddannelsesområder (alt fra teknik
over kemi, ergonomi til psykosocialt arbejdsmiljø og HR/management)
præsenterer deres projekter. Her får IDA Arbejdsmiljøs medlemmer
mulighed for, at få et indblik i hvad der rører sig på forskningsområdet,
hvad der er af nye fokusområder, og hvad der optager studerende på
området. Det gør vi også i år.
Efter præsentationerne vil en dommerkomite vurdere, hvem der bliver
årets vinder af IDA Arbejdsmiljøs studenterpris anno 2018!
På mødet vil prisen blive motiveret og overrakt – og der vil være en forfriskning til at slutte af på. Vinderen modtager fri deltagelse i NES’s årlige
arbejdsmiljøkonference, samt et års medlemskab af IDA Arbejdsmiljø.
Mødet starter kl. 12.30. IDA Arbejdsmiljø byder på en sandwich
kl. 12.00-12.30.
Mødeansvarlige: Mads Kristoffer Lund, Signe Mehlsen, Jakob Ugelvig
Christiansen, Rikke Seim og Julie Volk, IDA Arbejdsmiljø.

Mødet starter kl. 12.30. IDA Arbejdsmiljø byder på en sandwich
kl. 12.00-12.30.
Mødeansvarlige: Anders Kabel, Camilla A. Madsen, Rikke M. Fatum og
Rikke Seim, IDA Arbejdsmiljø.

TIRSDAG DEN 13. MARTS, KL. 17.00 – 18.30
IDA MØDECENTER, KALVEBOD BRYGGE, KØBENHAVN
Tilmelding på https://universe.ida.dk/arrangementer/ 325156
Arrangementsnummer: 325156

MANDAG DEN 26. FEBRUAR, KL. 12.30 – 16.30
IDA MØDECENTER, KALVEBOD BRYGGE, KØBENHAVN
Gratis for medlemmer af IDA Arbejdsmiljø, 300 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding på https://universe.ida.dk/arrangementer/ 325154
Arrangementsnummer: 325154

Skam, skyld, moral og arbejdsmoral
– stress på nye måder

Når en person bliver ramt af stress, er det ofte svært at erkende det og
bede om hjælp – og det kan være ligeså svært for andre at få lov til at
hjælpe. To forskningsprojekter har kigget nærmere på mindre kendte
kilder til stress som skamfølelse og den ’moralske stress’, som kan opstå,
når der er uoverensstemmelse mellem den ansattes faglige standard og
mulighederne for at kunne udføre arbejdet tilfredsstillende; ikke mindst,
når det samtidig opleves som illegitimt at ytre det på og udenfor arbejdspladsen.
IDA Arbejdsmiljø har inviteret Pernille Pedersen, Ledelse & Filosofi, CBS og
Pelle Korsbæk Sørensen, Sociologisk Institut, Aalborg til at bidrage med
deres perspektiver. På mødet faciliterer vi en dialog om, hvad de nye
perspektiver betyder for den fremtidige forebyggelse af stress i praksis.
Mødet starter kl. 12.30. IDA Arbejdsmiljø byder på en sandwich
kl. 12.00-12.30.
Mødeansvarlige: Liv Starheim, Anne Helbo Jespersen, Esben Langager
Olsen, Signe Tønnesen Bergmann og Mads Kristoffer Lund, IDA
Arbejdsmiljø.

IDA Arbejdsmiljøs Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling for medlemmerne i IDA Arbejdsmiljø.

TIRSDAG DEN 20. MARTS, KL. 12.30 – 16.30
IDA MØDECENTER, KALVEBOD BRYGGE, KØBENHAVN
Gratis for medlemmer af IDA Arbejdsmiljø, 300 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding på https://universe.ida.dk/arrangementer/ 325157
Arrangementsnummer: 325157

Ledelse af psykisk arbejdsmiljø – udvikling af
guidelines for at håndtere det psykiske arbejds
miljø i et arbejdsmiljøledelsessystem

Mødet bygger på et nystartet projekt – støttet af Arbejdsmiljøforsknings
fonden – som tager udgangspunkt i et standardiseret arbejdsmiljøledelsessystem fra Canada, der omfatter ledelse, monitorering og kontrol
af det psykiske arbejdsmiljø. I projektet ’oversættes’ og afprøves den
canadiske standard i seks forskellige danske virksomheder. På baggrund
af disse erfaringer, og en analyse af muligheder og begrænsninger i at
integrere håndtering af problemer i det psykiske arbejdsmiljø med et
ledelsessystem, udvikler projektet guidelines for arbejdet med psykisk
arbejdsmiljø. På dette møde præsenteres erfaringerne med at implementere den canadiske standard af Merv Gilbert, projektlederen for den
canadiske forskergruppe, der har fulgt implementeringen af standarden i
40 canadiske virksomheder. Derudover præsenterer Stavroula Leka den
engelske standard PAS 1010, som er grundlaget for udviklingen af den
canadiske standard. Det danske projekt, som udføres af TeamArbejdsliv,
Bureau Veritas og Konventum, præsenteres, og der lægges op til en
drøftelse af muligheder og begrænsninger i at udvikle og implementere
et system for ledelse af psykisk arbejdsmiljø.
Mødet starter kl. 12.30. IDA Arbejdsmiljø byder på en sandwich
kl. 12.00-12.30.
Mødeansvarlig: Anne Helbo Jespersen, IDA Arbejdsmiljø

IDA ARBEJDSMILJØ - FORÅRSPROGRAM 2018
TIRSDAG DEN 10. APRIL, KL. 12.30 – 16.30
IDA MØDECENTER, KALVEBOD BRYGGE, KØBENHAVN

TIRSDAG DEN 29. MAJ, KL. 12.30 – 16.30
IDA MØDECENTER, KALVEBOD BRYGGE, KØBENHAVN

Gratis for medlemmer af IDA Arbejdsmiljø, 300 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding på https://universe.ida.dk/arrangementer/ 325158
Arrangementsnummer: 325158

Gratis for medlemmer af IDA Arbejdsmiljø, 300 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding på https://universe.ida.dk/arrangementer/ 325160
Arrangementsnummer: 325160

… Og så blev han heldigvis rask igen
- Workshop om fasen efter en raskmelding i et
arbejdspladsperspektiv

Svenske inspirationer i et arbejdsmiljø
perspektiv

Der er mange opgaver for virksomheden, når en medarbejder sygemeldes i længere tid. Heldigvis bliver de fleste raske og kan komme tilbage
på arbejdet. At få medarbejdere godt tilbage er dog ikke nødvendigvis en
let sag. Der er mange måder at gøre det på, mange hensyn der skal tages
og det kan være dilemmafyldt.
Der er efterhånden en del forskning omhandlende, hvordan man bedst
forebygger langvarigt sygefravær og hvordan man håndterer kontakten
til en sygemeldt medarbejder. Der har hidtil ikke været så meget forskning omkring hvad der så skal ske, når medarbejderen skal tilbage til
arbejdet. Hvad skal virksomheden gøre? Hvad med kollegerne? Ude på
arbejdspladserne er der stadig en del tvivl om, hvad der er det bedste
at gøre, når medarbejderen har været sygemeldt og skal tilbage, og når
medarbejderen er tilbage på arbejdet, men måske ikke er fuldt arbejdsdygtig endnu.Ny forskning peger på de dilemmaer, der er, når medarbejderen skal tilbage efter en længerevarende sygemelding, og hvilke
faktorer man i virksomheden skal arbejde med, for at få medarbejderen
godt tilbage, især hvis der er behov for en periode med særlige hensyn.
Vi vil på mødet præsentere den nyeste forskning om fastholdelse og
”return-to-work” for sygemeldte medarbejdere. Vi vil også på dette møde
invitere til dialog og erfaringsudveksling mellem deltagerne omkring,
hvordan de selv arbejder med fasen efter en raskmelding ude på arbejdspladserne. På mødet vil vi forsøge at udvikle nogle bud på, hvordan man
konkret på virksomhederne kan arbejde med de dilemmaer der findes
omkring ”return-to-work”, så vi går hjem med nogle bud på konkrete
indsatser, som vi kan arbejde videre med.
Mødet starter kl. 12.30. IDA Arbejdsmiljø byder på en sandwich
kl. 12.00-12.30
Mødeansvarlige: Signe Tønnesen, Mads Kristoffer Lund og Anne Helbo
Jespersen, IDA Arbejdsmiljø.

TIRSDAG DEN 08. MAJ, KL. 12.30 – 16.30
IDA MØDECENTER, KALVEBOD BRYGGE, KØBENHAVN
Gratis for medlemmer af IDA Arbejdsmiljø, 300 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding på https://universe.ida.dk/arrangementer/ 325159
Arrangementsnummer: 325159

Helbredseffekter af støjpåvirkning

Vi ved, at lyd kan påvirke vores humør – fx kan en god sang i radioen
eller fuglefløjt i naturen løfte vores humør - men det er nok ikke alle
der opfatter vækkeurets ringen på samme måde. Lyd kan altså også
opfattes negativt som støj. Men hvad er støj egentlig og kan det påvirke
andet en blot vores humør? Kan støjudsættelse, både privat og på
arbejdspladsen, påvirke vores helbred, og i så fald hvilke aspekter af det?
Kan støjudsættelse påvirke vores livsstil? Og hvad kan man gøre for at
reducere støjpåvirkning?
Vi vil invitere til oplæg med forskellige forskere, der til dagligt arbejder
med at undersøge om, og i så fald hvordan, forskellige former for støjudsættelse kan påvirke helbredet. Vi slutter med at høre lidt om hvordan
man kan reducere støj.
Mødet starter kl. 12.30. IDA Arbejdsmiljø byder på en sandwich
kl. 12.00-12.30
Mødeansvarlige: Julie Volk, Rikke M. Fatum, Sonja Hagen Mikkelsen, IDA
Arbejdsmiljø.

I 2016 trådte det Svenske arbejdsmiljøværks nye forskrifter AFS 2015:4
i kraft. Det mest iøjnefaldende ved reformen er at ”psykosocialt arbejdsmiljø” ændrede navn til ”organisatorisk og socialt arbejdsmiljø. Den nye
arbejdsmiljølov kan ses som et endeligt sprogligt opgør med et individualiserende arbejdsmiljøperspektiv. Udover den sproglige ændring
medførte forskrifterne også nye konkrete krav til virksomhederne, bl.a.
højnelse af ledelsens arbejdsmiljøkompetencer og en ændring i måden
hvorpå virksomhederne måler på arbejdsmiljøet. Ved dette møde sætter
IDA Arbejdsmiljø fokus på den nye svenske lov. Som deltager inviteres
du til en spændende dialog, hvor vi vil diskutere de svenske erfaringer
i et dansk perspektiv. Vi får besøg af det svenske arbejdstilsyn samt en
svensk arbejdsgiver, som vil kaste lys over tankerne bag loven og de praktiske implikationer. Derudover vil Klaus T. Nielsen, RUC, hjælpe os med at
se forskelle og ligheder imellem Danmark og Sverige.
Mødet starter kl. 12.30. IDA Arbejdsmiljø byder på en sandwich
kl. 12.00-12.30
Mødeansvarlige: Esben Langager Olsen, Liv Starheim, Anne Helbo
Jespersen, Signe Tønnesen Bergmann og Mads Kristoffer Lund, IDA
Arbejdsmiljø.

TORSDAG DEN 14. JUNI, KL. 12.30 – 16.30
IDA MØDECENTER, KALVEBOD BRYGGE, KØBENHAVN
Gratis for medlemmer af IDA Arbejdsmiljø, 300 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding på https://universe.ida.dk/arrangementer/ 325161
Arrangementsnummer: 325161

Kræftfremkaldende stoffer

Hvordan går det med udsættelsen for kræftfremkaldende stoffer og
materialer på de danske arbejdspladser? Har vi styr på arbejdsmiljøet
eller er der grund til bekymring? Hvad sker der med beskyttelsesniveauet og kan vi føle os trygge med de gældende grænseværdier på
området? Har vi nok viden om nye stoffer, nye teknologier og kombinationen af påvirkninger, når det gælder kræft? Er der brancher, hvor vi
skal være særligt opmærksomme eller jobtyper med særlig stor risiko?
Spørgsmålene er mange og på mødet vil vi kaste mere lys på området
og forsøge at besvare en række af disse spørgsmål med udgangspunkt
i den nyeste viden.
Mødet starter kl. 12.30. IDA Arbejdsmiljø byder på en sandwich
kl. 12.00-12.30
Mødeansvarlige: Sonja Hagen Mikkelsen, Jakob Ugelvig Christiansen og
Julie Volk, IDA Arbejdsmiljø.

SØNDAG DEN 24. TIL ONSDAG DEN 27. JUNI, KL. 8.00 – 17.00
(SE PROGRAM) REYKJAVIK, ISLAND
Tilmelding på https://www.nes2018.is/

NES konferencen 2018

Som medlem af Nordisk Ergonomiselskab (NES) inviterer IDA Arbejdsmiljø
dig til at deltage i den årlige konference: ”NES2018 ”Entrepreneurship in
Ergonomics and Human Factors”
Se nærmere på: https://www.nes2018.is/

IDA Arbejdsmiljøs bestyrelse 2018
FORMAND:
Mette Elise Larsen
Chefkonsulent, Akademiingeniør
M.IDA
Arbejdsmiljø København,
Københavns Kommune
Tlf.: 24 22 46 53
E-mail: JF7I@suf.kk.dk
NÆSTFORMAND:
Rikke Seim
Lektor, Civilingeniør, Ph.d., M.IDA
DTU Management Engineering
Tlf.: 23 28 28 65
E-mail: seim@dtu.dk
KASSERER:
Sonja Hagen Mikkelsen
Specialkonsulent
Arbejdstilsynet
Tlf.: 72 20 90 67
E-mail: smi@at.dk
ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER:
Esben Langager Olsen
Cand.psych, Videnskabelig Assistent
NFA
Tlf.: 51 24 47 22
E-mail: eno@arbejdsmiljoforskning.dk

Jakob Ugelvig Christiansen
Chefkonsulent
Dansk Byggeri
Tlf.: 72 16 02 48
E-mail: juc@danskbyggeri.dk

Signe Mehlsen
Civilingeniør, Konsulent
Byggeriets Arbejdsmiljøbus
Tlf..: 40 80 14 00
E-mail: sim@bam-bus.dk

Signe Tønnesen
Chefkonsulent
Lederne
Tlf.: 24 28 24 76
E-mail: smt@lederne.dk

SUPPLEANT:
Jess Andersen
Master i Bygningsfysik,
Bygningskonstruktør
MAK
Tlf.:22 44 33 23
E-mail: jess.andersen.mail@gmail.com

Liv Starheim
Organisationspsykolog, Ph.d.
CRECEA
Tlf: 28 57 74 37
E-mail: liv.starheim@live.dk

KRITISK REVISOR:
Michael Bacci
Civilingeniør
Chefkonsulent
Dansk Erhverv
Tlf.: 22 78 70 01
E-mail: baccim@mail.dk

Julie Volk
Læge, PhD studerende
Kræftens Bekæmpelse
Tlf.:24 91 60 43
E-mail: julievolk.dk@gmail.com
Mads Kristoffer Lund
Cand.comm. i Kommunikation og
Pædagogik
Udviklingskonsulent og projektleder
Arbejdsmiljøsekretariatet
Tlf.: 20 90 68 29
E-mail: mlu@3bar.dk
Rikke Muxoll Fatum
Cand.techn.soc. OHS Project Manager
Novo Nordisk
Tlf.: 30 79 28 11
E-mail: rikkefatum@gmail.com

OBSERVATØRER:
Anders Kabel
Arbejdsmiljøarkitekt, Konsulent
Tlf.: 40 15 74 64
E-mail: kabel@pc.dk
Anne Helbo Jespersen
Ph.d., Antropolog,
Arbejdsmiljøkonsulent
Konventum, LO-skolen
Tlf.: 40 35 40 14
E-mail: ahj@konventum.dk
Camilla A. Madsen
Arbejdsfysiolog
Arbejdstilsynet
Tlf.: 72 20 87 08
E-mail: cama@at.dk

SEKRETARIAT:
Jytte Bjørnskov
Netværkskoordinator
Ingeniørforeningen, IDA
Tlf.: 33 18 46 47
E-mail: jb@ida.dk
STUDENTERSEKRETÆR:
Julie Hvalsøe Petersen
Studerende
Cand. Pæd. Antropologi, DPU
Tlf.: 28 78 35 03
E-mail: Juliehpetersen@gmail.com

IDA Arbejdsmiljø
Formål
IDA Arbejdsmiljøs formål er at arbejde for at forbedre arbejdsmiljøet ved at
styrke og kvalificere den forebyggende indsats både på virksomhedsniveau
og på det arbejdsmiljøpolitiske niveau. IDA Arbejdsmiljø anser fremme
af et godt arbejdsmiljø for et væsentligt element i velfærdssamfundets
sundhedsmæssige og etiske udvikling og for sikringen af erhvervslivets
konkurrenceevne.
Gennem formidling, udveksling og nuanceret drøftelse af praktisk erfaring
og forskningsbaseret viden understøtter IDA Arbejdsmiljø arbejdsmiljøfaglig
udvikling - gerne i samarbejde med andre organisationer og institutioner
herunder relevante faglige netværk inden for IDA. IDA Arbejdsmiljø arbejder
tværfagligt og samler arbejdsmiljøprofessionelle på tværs af uddannelser,
faglige organisationer og arbejdsfunktioner. Desuden deltager IDA Arbejdsmiljø
i debatten om arbejdsmiljøets udvikling nationalt og internationalt ud fra et
arbejdsmiljøprofessionelt udgangspunkt.
Aktiviteter
IDA Arbejdsmiljø afholder ca. 12 arrangementer om året primært som halvdags
temamøder om et aktuelt emne med foredrag, workshops, paneldiskussioner
eller som virksomhedsbesøg. Hvis du ønsker deltagerbevis for deltagelse i
et medlemsmøde skal du kontakte en mødeansvarlig. IDA Arbejdsmiljø er
repræsenteret i programudvalget for Danmarks største arbejdsmiljøkonference
AM:2018, der i år afholdes den 18- 20 november. Se mere på:
http://www.bamr.dk/.
IDA Arbejdsmiljø repræsenterer Nordisk Ergonomiselskab (NES) i
Danmark. Se mere på: www.nordiskergonomi.org. IDA Arbejdsmiljø er
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medlem af den europæiske organisation for arbejdsmiljøkoordinatorer i
bygge- og anlægssektoren (ISHCCO), og har i samarbejde med en række
danske organisationer etableret en interessegruppe for koordinatorer.
Interessegruppen for koordinatorer afholder fire møder i foråret 2018. Se mere
på interessegruppens hjemmeside på:
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppe-forkoordinatorer-i-bygge-og-anlaegsbranchen/.
Kontakt til interessegruppen: sim@bam-bus.dk.
IDA Arbejdsmiljø er medlem af paraplyorganisationen AM-PRO for arbejds
miljøprofessionelle organisationer sammen med ArbejdsmiljøNet, DASAM,
CSA og Arbejdsmiljørådgiverne. Se mere på: www.am-pro.dk. IDA Arbejdsmiljø
er gennem AM-PRO medlem af European Network of Safety and Health
Professional Organisations (ENSHPO). Se mere på: www.enshpo.eu.

Årskontingent for 2018
Enkeltpersoner (ikke IDA-medlemmer)............................................................Kr. 400,Firmaer/institutioner......................................................................................................Kr. 2.000,Studerende (ikke civil- og diplomingeniørstuderende).........................Kr. 200,IDA Arbejdsmiljø har en hjemmeside: https://universe.ida/arbejdsmiljø.
Her finder du medlemsmøderne og her kan du tilmelde dig disse.
Har du ikke en brugerprofil eller er det første gang du tilmelder dig et
arrangement, klik på linket https://universe.ida.dk/bruger/opret/.
Følg også IDA Arbejdsmiljø på LinkedIn og få friske opdateringer om
arrangementerne og tag del i den faglige debat. Søg på:
IDA Arbejdsmiljø/Grupper.
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