
Arbejdsglæde 
og det gode liv
Af skuespiller Peter Mygind

Branchearbejdsmiljørådet 
for transport og engros

Kom til BAR transport og engros 
årskonference 2015

Vi sætter fokus på psykisk arbejdsmiljø og på de særlige udfordringer, der 
kan være inden for de forskellige brancher. 

Kom om lær mere om stress, arbejdsglæde, konflikter med kunder, psykisk 
førstehjælp, mobning, og om hvad Arbejdstilsynet særligt ser efter på deres 
tilsyn. 

Vi samler brancherne til en dag i arbejdsmiljøets tegn. 

Det er gratis at deltage. Vi forbeholder os retten til gebyr for udeblivelse uden 
afbud på 700 kr.

Tilmeldingsfrist er 9. oktober 2015 

Tilmeld dig ved at sende en mail til barkonference@di.dk  
Husk at oplyse navn, titel, virksomhed, og hvilken workshop du ønsker at 
deltage i.

Læs mere om BAR transport og engros på www.bartransportogengros.dk
 
 

Program 

9.00 Registrering og kaffe
9.30 Velkomst ved formand for BAR transport og engros Kim Rene Busch, 3F
9.40  Hvad er stress, er det farligt, og hvad skal vi gøre ved det?
 ved Lars Aakerlund speciallæge i psykiatri, direktør PPclinic
10.40 Pause
11.00 Psykisk førstehjælp ved ulykker, ved erhvervspsykolog Majken Blom Søefeldt
11.30 Konflikter med kunder – hvad kan man gøre som virksomhed, 
 ved arbejdsmiljøkonsulent Eva Thoft, Team Arbejdsliv

12.15 Frokost

13.00 Workshops (vælg én)
• Hvad samarbejdsevne, tillid og retfærdighed betyder for både medarbejdere og 
 virksomhed - Sæt fokus på samarbejdets ressourcer, ved arbejdsmiljøkonsulent 
 Eva Thoft, Team Arbejdsliv
•  Nye veje til gode forandringer – et nyt værktøj til branchen, ved Jan Lorentzen DI 
 og Kjeld Jensen 3F 
•  Få hjælp til den tidlige indsats ved sygefravær – med sammenhæng i løsningen,  
 ved Kent Jensen, Chef forebyggelse og sundhed. PensionDanmark.

14.00  Kort pause 

14.15 Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn
 ved centerdirektør Jan Møller Mikkelsen, Arbejdstilsynet 

15.00 Arbejdsglæde og det gode liv
 Skuespiller Peter Mygind

At gå glad på arbejde næsten hver eneste dag er muligt. Det kræver bare en lille 
indsats at blive et gladere og tryggere menneske. 

 
15.50 Tak for i dag ved næstformand for BAR transport og engros 
 Anders Just Pedersen, DI

16.00 Slut

Vær med når 
Branchearbejdsmiljørådet 
for transport og engros 
inviterer til 
årskonference 
torsdag den 22. oktober 
2015 på Hotel Scandic 
i Kolding 


