
 

Fjerde og femte akademidage 
 

Projekt NÆRVÆR i Arbejdet 
 

Fysisk arbejdsmiljøs betydning for nærvær og trivsel 

 

 

Tid:  Fra onsdag den 25. november 2009 kl. 9.30 (Der er kaffe og rundstykker fra kl. 9.00) 

 Til torsdag den 26. november 2009 kl. 16.00  

 

Sted:  Hotel Koldingfjord – Fjordvej 154, 6000 Kolding -   www.koldingfjord.dk  

 

Tilmelding: Institution/afdeling og eget navn senest fredag 6. november til sekretær 

ingelise.zielke@stab.rm.dk - tlf. 87 28 56 18  

( Tilmelding er meget nødvendig pga overnatning! ) 

  

 
DAGENES TEMA – Hvordan skaber vi større kvalitet i det fysiske arbejdsmiljø? 

Vi ved alle, at det fysiske arbejdsmiljø har utroligt stor betydning for trivsel, færre ulykker, mindre nedslidning og 

lavere sygefravær. Heldigvis får vi stadig større viden om faktorer der har betydning for forbedring af det fysiske 

arbejdsmiljø. Samtidig udvikles hele tiden nye hjælpemidler og metoder til at lette opgaverne. Derfor sætter vi nu 

fokus på både viden og værktøjer, der kan hjælpe os med at udvikle hverdagens opgaveløsning – til gavn for 

kvalitet, sikkerhed og trivsel. 

 

INDHOLD 

 

Start  Onsdag den 25. november kl. kl. 9.30. Prolog - Velkommen – dagens program – siden sidst 

 

Fysisk arbejdsmiljø: Videnfeltet - Udviklingsfeltet 

 Den effektive sikkerhedsorganisation – Hvordan hjælper vi sikkerhedsgrupperne bedst muligt? – Inspiration fra 

Region Midt og Region Hovedstaden 

 Hvad er den nyeste viden om fysisk arbejdsmiljø lige nu – Seniorforsker Merete Labriola har samlet den nyeste 

viden til os 

 Det nyeste inden for velfærdsteknologi - Hvordan føles det at blive vasket i en vaskerobot, hvem kunne have 

glæde af en spiserobot, giver selvtømmende bleer større livskvalitet for en svært handicappet eller en 

nyopereret? Se de nyeste muligheder og få svar på en stribe spørgsmål sammen med Center for ROBOT 

Teknologi 

 Hvordan kan ledere og medarbejdere arbejde med innovation på egen arbejdsplads – Annemette Digmann, chef 

for Innovation og forskning i Region Midtjylland sætter fokus på den forandringsorienterede leder og 

medarbejder. 

 

 

1. Ledelsesrummet – Ledelse af forandringer – Lars Denhardt fra Koncern HR, Organisation & Ledelse, Region 

Midtjylland forestår denne erfaringsbaserede workshop.  

2. Hjemmeopgaven - Fotosafari til en anden arbejdsplads: Vi glæder os til gode billeder og historier   

3. Nærværsstafetten – Hvad mon der kommer denne gang? 

 

Slut Torsdag den 26. november kl. 16.00 Epilog - Afslutning og den nye hjemmeopgave  

 

 

Vi glæder os til at se jer! – mange hilsner 

Lisbet, Curt, Lajla og Birgit 

http://www.koldingfjord.dk/
mailto:ingelise.zielke@stab.rm.dk

