
 

Facts om status for arbejdsmiljøet i 
mejeribranchen og projekter i løbet 
af året 
v/sekretær for MIA, chefkonsulent 
Torben Rentzius Jans 
 



Det sunde fællesskab 



   
 

 60 % anmeldte erhvervssygdomme skyldes ergo-
nomiske belastninger 

 AT’s mål om reduktion af alvorlige ulykker, 
muskel-skeletbesvær, psykisk arbejdsmiljø 

 Risikobaserede tilsyn udløst påbud – specielt på 
muskel- skeletbesvær. 25-30 % akut overbelast-
ning 

 

De ergonomiske belastninger: 



 Stort engagement, stor arbejdsmiljøviden 
 Arbejdes systematisk 
 Overblik. God til kortlægning, prioritering, hand-

leplaner 
 Fokus på kropsbevidsthed 
 Tilløb til overbelastninger – kultur 
 Konsekvent ledelse og adfærd 
 Instruktion af nye medarbejdere  

 

Besøgsrunde i branchen: 



 Nedsætte arbejdsgruppe 
 Uddanne ambassadører på de enkelte driftsste-

der/mejerier 
 Løse ergonomiske udfordringer fremadrettet og 

uafhængig af ekstern rådgiver 
 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi 
 Opgave i udbud 

 

MIA – beslutning: 



Arbejdsmiljøkoordinator Thorkild Nielsen, Rødkærsbro 
Mejeri 
Mejerichef Jonna Mortensen, Rødkærsbro Mejeri 
Arbejdsmiljørepræsentant Henrik Ravn, Christiansfeld 
Mejericenter 
Driftsleder Peter Madsen, Naturmælk 
Arbejdsmiljøkonsulent Betina Goul, Arla Foods Viby 
Arbejdsmiljøkonsulent Tommy Jensen, Fødevareforbundet 
NNF 
Chefkonsulent Torben Rentzius Jans, DI - Mejeribranchen 
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Arbejdsgruppen bag de ergonomiske udfordringer: 
 



Ergonomiambassadør-uddannelse: 
  Varighed: 2 + 1 dag 
Målgruppe: Arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og andre medarbejdere 
Deltagerantal: max. 16  
Invitation til introduktionsdag for ambassadøruddannelsen: 
  den 6. januar 2014 på Korsvej Mejeri for ledelse + ambassadører  
  den 7. april 2014 på Holstebro Flødeost for ledelse + ambassadører 
Gennemførelse af ambassadøruddannelse: 
  3. - 4. februar + 7. marts 2014 på Korsvej Mejeri 
  28.- 29. april + 2. juni 2014 på Holstebro Flødeost 

  
VEU-godtgørelse for 2 af de 3 dage for AMU-målgruppen 
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Uddannelsesaktiviteter: 
 



Supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi 
 Varighed: 1 dag 
Målgruppe: Alle der har gennemgået den grundlæggende 
arbejdsmiljøuddannelse + ambassadører 
Deltagerantal: Max 20  
  
Gennemførelse af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse  
  den 5. marts 2014 på Korsvej Mejeri 
  den 19. maj 2014 på Holstebro Flødeost 
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Uddannelsesaktiviteter: 
 



   Tilmelding til møder om drøftelse/fastlæggelse af 
ansvars- og kompetenceplan for den enkelte 
virksomheds ergonomi-ambassadører og 
tilmelding hertil kan allerede ske i dag.  Også 
mulighed for tilmelding til den supplerende 
arbejdsmiljøuddannelse i dag. Besøg Worklifes 
stand i pausen 

Resultat: 
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Ergonomi Ambassadører   
Hvilke kompetencer får en ergonomi-ambassa-

dør? 
Hvilket udbytte får de ansatte og virksomheden 

af ergonomi-ambassadørerne? 
Supplerende efteruddannelse, Ergonomi   
Hvad er gevinsten ved at styrke AMO´s kompe-

tencer i ergonomi? 
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