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Forebyggelse af ulykker
- fra forskning til praksis
Deltag på en lærerig dag med fokus på, hvordan du bedst kan arbejde med ulykkesforebyggelse
Du får:
 Viden om hvorfor forskellige typer af sikkerhedstiltag virker eller ikke virker
 Eksempler på god forebyggelse af arbejdsulykker
 Værktøjer til at:
- facilitere udveksling af viden om ulykkesforebyggelse med virksomheder
- udvikle relevante sikkerhedstiltag
- sikre optimal implementering af sikkerhedstiltag
- en materialesamling med oversigt over relevant viden og værktøjer

Underviser:

Johnny Dyreborg, seniorforsker, cand.techn.soc., ph.d., NFA

Dato:

31. maj 2018 kl. 9:00-16:00

Sted:

Restaurant Teglværksskoven, Skovalleen 92, 5800 Nyborg
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Forebyggelse af ulykker
- fra forskning til praksis
Hvad enten du er ny eller erfaren arbejdsmiljøkonsulent/-professionel, vil du på seminaret få viden,
input og inspiration til at arbejde med ulykkesforebyggelse, samt metoder til at skabe udvikling.

Rådgivning om ulykkesforebyggelse

Hvad får du ud af at deltage?

Hvorfor har kampagner for bedre sikkerhed i arbejdet lille eller ingen effekt? Hvad med sikkerhedskultur? Og hvad sker der, når vi kombinerer
forskellige typer af tiltag til forebyggelse af ulykker?

Du kommer til at lære:
 Viden og teori der hjælper til at forstå,
hvordan tiltag til ulykkesforebyggelse virker i praksis
 Hvilke typer tiltag der har størst effekt
 Hvordan denne viden kan omsættes til
rådgivning

På seminaret præsenteres den nyeste forskningsbaserede viden med særligt fokus på det, der virker. Vi gennemgår forskellige typer af tiltag og ser
på baggrunden for, hvordan de virker og i hvilke
situationer. Herfra arbejder vi med udvikling, implementering og opfølgning på tiltag til forebyggelse af arbejdsulykker.
Seminaret handler også om implementering af
den forskningsbaserede viden i den praktiske arbejdsmiljørådgivning. Det sker i en dialog mellem
deltagerne med udgangspunkt i praktiske eksempler.

Hvem er seminaret målrettet til?
”Forebyggelse af ulykker – fra forskning til praksis” er målrettet dig, der arbejder professionelt
med arbejdsmiljørådgivning, og gerne vil være
endnu bedre til at planlægge og facilitere tiltag,
der nedsætter antallet af ulykker på arbejdspladserne.
Du kan være mere eller mindre erfaren rådgiver;
det væsentlige er, at du ønsker at professionalisere din rådgivning om ulykker yderligere.

Vi kommer omkring:
 Nyeste teori og praksis i ulykkesforebyggelsen
 Arbejdsmiljørådgiverens rolle som vidensmæglere (’knowledge brookers’) i det
danske arbejdsmiljøsystem
 Forskellige værktøjer og modeller til at
arbejde med implementering af effektive
sikkerhedstiltag
Du får en materialesamling med oversigt over
relevant viden og værktøjer, du kan anvende i dit
eget arbejde.

Praksisnær læring
Dagen bliver en afvekslende blanding af faglige
oplæg samt refleksioner, hvor du inddrager din
egen praksis og hører om de andre deltageres
erfaringer. Vi arbejder med metoder og virkemidler undervejs.

Underviser
Johnny Dyreborg, seniorforsker, cand.techn.soc., ph.d., NFA. Har arbejdet praktisk med arbejdsulykker og sikkerhed samt
forsket i sikkerhed og sikkerhedskultur i omkring 20 år. Min forskning har især fokus på, hvad der virker i forebyggelsen
af arbejdsulykker og hvordan vi får denne viden ud i praksis.
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