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Kl. 09:00- 09:15 Ankomst, registrering og kaffe/the med rundstykke        

Kl. 09:15- 09:30 Velkomst og orientering
  Mødeleder og ordstyrer : Journalist Teddy Østerlin Koch 

Kl. 09:30 – 10:30 Samfundets tilstand og trusler? Samfundets reaktionsmønster 
  Hvordan forebygger vi mental slagside ved psykisk krævende arbejde? 
  v/ Psykolog Rikke Høgsted.
                         
Kl. 10:30 - 10:45 Pause

Kl. 10:45 – 12:00 Fortsat:
  Et samfund med stigende trusler i redningsarbejdet!
  Hvordan kan kollegastøtte hjælpe i dagligdagen?
  v. Psykolog Rikke Høgsted.
                                
Kl. 12:00 - 12:45 Frokost

Kl. 12:45 – 13:45 Opfølgning på den politiske aftale om at forbedre arbejdsmiljøet
  for brandfolk der udsættes for skadelige brænderøgspartikler. 
  Oplæg fra Arbejdstilsynet om hvilke emner de vil se nærmene på 

Kl. 13:45- 14:15 ”Arbejdsulykker hos brandfolk” Orientering om et nyt projekt som
  Beredskabsstyrelsen vil starte . V/ Hanne Riis Ketler BRS.

Kl. 14:15- 14:30 Pause

Kl. 14:30– 15:30 Gennemgang af den  nye Branchevejledning om Redningsdykning
  og overfladeredning 
  v/ Bjarne Skov Pedersen og Søren Toft fra Hovedstadens Beredskab
                              
  Orientering om den reviderede ”Branchevejledning om røgdykning”
 
Kl. 15:30 - 16:00 Afslutning og opsamling på dagens emner

PS:  Bliver man forhindret i at deltage og ikke melder fra inden den 
  6.september 2019 og/eller ikke møder op, fremsendes en 
  faktura på kr. 600,- (inkl. moms). til dækning af den faktiske 
  kostpris.

Med venlig hilsen på udvalgets vegne
Finn Olsen seniorkonsulent

Brancheudvalget for brand- og redning afholder en 

arbejdsmiljøkonference
Tirsdag den 17. september 2019 på Hotel Nyborg Strand

Deltagere: 
Falck Danmark A/S
Redderne under 3F
Danske Beredskaber 
Kommunale brandfolk 
og reddere under FOA

Pladser: 
Der er reserveret 15 pladser til hver af 
parterne i Brancheudvalget for brand 
og redning under BAU transport samt 
til Landsklubben for Deltidsansatte 
Brandfolk ”LFDB”. Desuden inviteres 
Beredskabsstyrelsen og Arbejdstilsynet. 
Såfremt parterne ikke benytter alle deres 
15 pladser, vil disse blive tilbudt andre 
interessere.
Der er plads til ca.100 deltagere på 
konferencen og
pladserne besættes efter først til mølle 
princippet 

Tilmelding:
Senest den 6. september 2019, kl. 12.00 på 
dette link https://www.conferencemanager.
dk/branche2019 
Tilmeldingen skal indeholde deltagerens 
eget navn og mailadresse samt hvilken part 
eller organisation, man kommer fra.

Betaling: 
Deltagelse i konferencen er gratis, men 
bliver man forhindret og ikke melder afbud, 
koster det 600,00 kr. inkl. moms.

Venlig hilsen på udvalgets vegne

Tirsdag den 17. september 
2019, kl. 09:00 - kl. 16:00
Hotel Nyborg Strand, 
Østersøvej 2,
5800 Nyborg
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