
Til alle ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø:

Kom til temadag om arbejdsmiljø 
og teknologi i Odense 
Teknologi medfører dilemmaer – også i arbejdsmiljøet

Teknologi indføres typisk, fordi det kan styrke opgaveløsnin-
gen, frigøre tid for de ansatte, reducere fejl, forbedre tilværel-
sen for borgere og patienter eller styrke arbejdsmiljøet. Måske 
kan medarbejderne betjene flere borgere med brug af færre 
kræfter. Men der kan også være mange spørgsmål:

• Hvordan påvirker det opgaveløsningen og fagligheden?
• Er der brug for træning og ny viden?
• Har det konsekvenser for det fysiske arbejdsmiljø?
• Hvordan ændrer det på rammerne for tid og ressourcer?
• Har det betydning for sociale sammenhænge på arbejds-

pladsen?
• Hvordan kan MED/arbejdsmiljørepræsentant, leder m.fl. 

medvirke i processen fra start til slut og bruge deres erfarin-
ger? 

På temadagen møder du medarbejdere og ledere fra offent-
lige arbejdspladser. De fortæller om deres erfaringer med at 
inddrage arbejdsmiljøet fra starten, når der skal indføres ny 
teknologi. Vi kommer bredt rundt om emnet, når vi ser på alt 
- lige fra robotter, VR-briller og digitalisering til fysiske hjæl-
pemidler og automatiske sundhedsværktøjer.

Vi ser også nærmere på værktøjet: ”Husk arbejdsmiljøet, når 
I tager teknologi i brug”, som kan bruges af blandt andre ar-
bejdsmiljørepræsentanter, ledere og MED.

Temadagen er - kort sagt - for dig, der er leder, arbejdsmiljø-
repræsentant og/eller medlem af arbejdsmiljøgruppen, MED 
eller TRIO.

Tid & Sted:
Tirsdag d. 22. november 2022, kl. 12:00-16:00, 
Syddansk Sundhedsinnovation,  
Forskerparken 10 5230 Odense. 
Der serveres sandwich fra kl. 11:30. (Se næste 
side for program). 

Der er 50 pladser efter først-til-mølle princippet. 
Tilmeld dig på Conference Manager på dette 
link: www.conferencemanager.dk/tema-
dag221122 - Senest d. 15. november 2022.  
 
Du kan også tilmelde dig  
ved at skanne QR-koden. 

Det er gratis at deltage  
i temadagen.

Hvordan husker  
I arbejdsmiljøet, 

når I tager  
teknologi i brug?

http://www.conferencemanager.dk/temadag221122
http://www.conferencemanager.dk/temadag221122


Program
 
11:30  Sandwich

12:00 Velkommen

12:05 Gennemgang af dagsprogram

12:10 Værktøjet ”Husk arbejdsmiljøet….” – Introduktion

12:20 Erfaringer fra Sygehus Sønderjylland

12:50 Erfaringer fra Bostedet Vangeleddet

13:20 Pause og rundvisning

 
 
13:40 Ekspertvurderinger

14:10 Værktøjet ”Husk arbejdsmiljøet….” – Metoden

14:25  Brug værktøjet: Øvelser, viden og dialog

15:15 Erfaringer fra Plejecenter Klarahus

15:45 Opsamling og afrunding

16:00 Tak for i dag

Tid & Sted:
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