
 

 

Lufthavnskonference 2017 

 

           Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) transport og engros inviterer til konference  

 

Kom og få viden og inspiration om arbejdsmiljøarbejdet i lufthavne! 

Vi har sat fokus på: 

• Partikelforurening i lufthavne – Sundhedsrisici og forebyggelse 

v/Kåre Press-Kristensen, Det Økologiske Råd 

• Skiftende arbejdstider – Hvordan man bedst tilrettelægger arbejdet 

v/Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 

• Ud over rampen – Inspirerende foredrag om MSB  

v/Jan Rasmussen, Crecea A/S 

• God kommunikation og godt kollegaskab – Konflikthåndtering 

v/Eva Thoft, Arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent, TeamArbejdsliv  

• Følg mig – Uden kærlighed kommer man ingen vegne  

Foredrag af Kim Kristensen, Dronningens Ceremonimester, tidligere Oberst og  

Chef for den danske Krigsindsats i Afghanistan, Kåret som Året leder i Danmark 2009.  

Følg mig er et opgør med Rambo-ledelse og kæft, trit og retning. Du skal elske dine medarbejdere, 

lyder budskabet. Et spændende foredrag du kan glæde dig til. 

Se hele det spændende program på www.bautransport.dk.   

Konferencen er målrettet medlemmer og suppleanter fra Arbejdsmiljøorganisationerne samt andre 

arbejdsmiljøinteresserede og kan anvendes som en del af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse. 

 

Tilmelding  

Du tilmelder dig via mail til bautransport@3f.dk 

Husk at oplyse navn/e, evt. titel og virksomhed på tilmeldingen. 

Tilmeldingsfrist er senest den 28. november 2017 

Det er gratis at deltage, men ved udeblivelse - uden afbud - bliver der opkrævet kr. 600 kr. 

Læs mere på www.bautransport.dk  

http://www.bautransport.dk/
mailto:bautransport@3f.dk
http://www.bautransport.dk/


 

 

Lufthavnskonference 
Tirsdag, den 5. december 2017 kl. 9.30 – 15.30 

Park Inn, Engvej 171, 2300 København S 

 

Program for dagen   

 

09:30 Registrering og morgenbuffet 

09:50  Velkomst v/Lars Brogaard, 3F Kastrup 

10:00 Partikelforurening i lufthavne – Sundhedsrisici og forebyggelse 
Kåre Press-Kristensen, Det Økologiske Råd, DTU Miljø fortæller om erfaringer fra 

undersøgelser i København og Aalborg, om sundhedsrisici og forebyggelse 

10:45 Pause 

11:00 Skiftende arbejdstider - Hvordan man bedst tilrettelægger arbejdet 
Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fortæller om 

skiftende arbejdstider, natarbejde, søvn og helbred og har nogle anbefalinger med, 

om hvordan man bedst tilrettelægger arbejdet. 

11:30 Ud over rampen - MSB 
Arbejdsmiljøkonsulent Jan Rasmussen, Crecea A/S kommer med et inspirerende 

oplæg med øvelser og tests, som et bud på hvordan vi får ergonomien ud over 

rampen.  

12:15 Frokost 

13:15 God kommunikation og godt kollegaskab - Konflikthåndtering 
Eva Thoft, Arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent, Team Arbejdsliv kommer og giver os 

nogle værktøjer til konflikthåndtering, god kommunikation og godt kollegaskab. 

14:00 Pause 

14:20 Følg mig – uden kærlighed kommer man ingen vegne 
Foredrag af Kim Kristensen, Dronningens Ceremonimester, tidligere Oberst og Chef 

for den danske Krigsindsats i Afghanistan, Kåret som Året leder i Danmark 2009. 

Som leder må du – især i vanskelige tider – have mod til at stille dig i forreste linje, 

udpege en retning og sige: Følg mig! Følg mig er et opgør med Rambo-ledelse og 

kæft, trit og retning. Du skal elske dine medarbejdere, lyder Kim Kristensens 

budskab. Et spændende foredrag du kan glæde dig til. 

15:30 Afslutning og afrunding 

 


