ARENA 2: ARBEJDSMILJØPRAKSIS ‐ Arbejdsmiljøarbejdet i udvikling
Arbejdsmiljøet er vores alles. I denne arena sætter vi fokus på de ting, der får arbejdsmiljøarbejdet til at
virke, der hvor det virkelig HAR virket. Vi entrerer med paneldebat med repræsentanter fra arbejdspladser
som er nomineret til Arbejdsmiljøprisen til at dele deres indsigt og læring. Vi stræber efter en åben og
fordomsfri videnudveksling med det formål at bidrage til en fælles læring og inspiration til den fortsatte
indsats.
Har de succesfulde indsatser særlige forudsætninger, udvikler de nye virkemidler, hvad kendetegner deres
særlige samspil mellem ledelse, arbejdsmiljøfaglig støtte, medarbejderinddragelse, samarbejde i AMO osv.?
Med andre ord: Hvad er årsagerne til deres succesfulde arbejdsmiljøindsatser – og hvilke udfordringer og
barrierer har de mødt og overkommet?
Vi lægger op til diskussion med publikum og giver yderligere debattørerne mulighed for at reflektere over
arbejdsmiljøarbejdets rammer under Corona.
Under nedlukningen af Danmark i marts måned – fik vi ejerskab til ord som værnemidler, hygiejne og
hjemmearbejde. COVID‐19 medførte forandrede vilkår for arbejdet. Noget af det, som vi værdsatte ved
arbejdsmiljøet ”før Corona” var forsvundet. De nye vilkår var ikke bare nye. Nogle var belastende. Andre
var bekvemme. Og andre var med til at sætte kerneopgaven i nyt lys.
For os, der har til opgave at få arbejdsmiljøarbejdet til at fungere, var der også nye vilkår. Det blev tydeligt,
hvordan arbejdsmiljødagsordenen ikke i sig selv kunne få ørenlyd, når alt handlede om smitte, liv og død.
Men, hvordan har vi hver især oplevet vores opgave som arbejdsmiljørådgivere i COVID‐19‐situationen?
Kan vi lære noget? Kan vi tale om arbejdsmiljø på nye måder eller i nye fora? Arbejdsmiljø i praksis rummer
en enorm viden om indsatser der har fejlet, bøvlet eller opnået succes.
Arenaen indledes og faciliteres af Marie Birk Jørgensen, leder af afdeling for ergonomisk og teknisk
arbejdsmiljø, Arbejdsmiljø København og Jeppe Z. N. Ajslev, seniorforsker ved det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø

