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Kære arbejdsmiljørepræsentant 

FTF Region Nordjylland indbyder sammen med LO i 

Nordjylland til konference. Alle arbejdsmiljørepræsentanter 

indbydes til, sammen med deres tillidsrepræsentant og 

leder, at deltage i fælleskonferencen om ”Tid”.  

Tirsdag den 5. november 2019 kl. 08.30 – 15.00 i Aalborg 

Kongres & Kultur Center. 

Der vil være fælles oplæg og workshops om ”Tid og 

arbejdsmiljø”. 

.  

Program for konferencen: 

Kl. 08.00 Dørene åbnes. Morgenmadsbuffet 

Kl. 08.30 Kort velkomst v. Helle Kjærager Kanstrup, 
arbejdsmiljøgruppen v. FTF Region Nordjylland og LO i 

Nordjylland 

Kl. 08.40 Oplæg v. Lizette Risgaard, formand for FH 

Kl. 09.40 Pause 

Kl. 10.00 Fælles oplæg v. Thomas Milsted 

Kl. 11.00 Workshops 

Kl. 12.00  Frokost i foyer v. Aalborg-hallen 

Kl. 13.00  Workshops 

Kl. 13.45  Kaffe/te og kage tages med ind til oplæg 

Kl. 14.00 Fælles oplæg v. Henrik Lambrecht Lund 

Kl. 15.00 Afslutning v. Helle Kjærager Kanstrup 

 



                                              
 

Kort om oplægsholdere: 

 

Lizette Risgaard, formand for FH 

 

 
 

Fagbevægelsens Hovedorganisation er Danmarks 
største og stærkeste faglige fællesskab. 

FH repræsenterer en lang række faglige organisationer 
med tilsammen 1,4 millioner medlemmer.  

                       

 

 
 

 
 

Thomas Milsted har i mere end 15 år 

været en af landets mest benyttede 
foredragsholdere inden for områder som stress, 
trivsel og arbejdsglæde. Thomas er tidligere leder 
af ”Center for Stress og Trivsel” og nu medlem af 
”Stresstænketanken” og ”Tænketanken Lighed i 
Sundhed”. Her er han er med til at udvikle vejen 
hen mod mere trivsel for medarbejdere, ledere og 
danskere generelt. 
 

 

 

Henrik Lambrecht Lund, lektor ved 

Institut for mennesker og teknologi, RUC.  Den 
foretrukne forskning ligger inden for det psykiske 
arbejdsmiljø. Omdrejningspunktet er arbejdslivets 
kvalitet for almindelige lønmodtagere. Henrik 
arbejder ofte med samspillet mellem arbejdsliv, 
arbejdsmiljø og organisatoriske forandringer. 
Hans forskningsprojekter handler for eksempel 
om problemstillinger knyttet til f.eks. tidsnød i 
hverdagen. Den seneste forskning er fokuseret på 
fleksibelt og grænseløst arbejde, som ofte skaber 
en række uklarheder i arbejdet, og som gør 
hverdagen mere uforudsigelig og uklar. Det 
handler også om, hvordan problemer med at få 
tiden til at slå til har en tendens til at blive 
individualiseret.  

 



                                              
 
 

Der vil hele dagen være stande fra forskellige interessenter omkring arbejdsmiljøområdet og fra de 

faglige organisationer. 

Prisen for deltagelse er 575 kr. pr deltager.  

Er du medlem af en LO fagforening, skal du tilmelde dig i din fagligforening. 

Tilmelding for alle andre skal ske til FH: 

https://fh.nemtilmeld.dk/110/ 

Der er åbent for tilmelding 16.09.2019 – 25.10.2019.  

Ved tilmelding skal du tage stilling til hvilke workshops du vil deltage i. Du kan tilmelde dig én om 

formiddagen og én om eftermiddagen. 

Denne invitation sendes ud til arbejdsmiljørepræsentanter, som opfordres til at invitere deres 

tillidsrepræsentant og leder til konferencen. 

 

På vegne af  

arbejdsmiljøgruppen under FTF Region Nordjylland og LO i Nordjylland 

Fra FTF:  Helle Kjærager Kanstrup, DSR; Kristian Kim Tornby, BUPL; Christian Krammer Pedersen, DLF Aalborg; Peter 

Leth Nielsen, FTF; Christina Eilers, DS; Mikkel Bossen, Uddannelsesforbundet Fra LO: Steen Christensen, LO, Aalborg 

og FH; Leo Andreasen, 3F, Aalborg; Leif Vestbjerg-Nielsen, FOA 

 

Kort fortalt:      

Fagbevægelsens Hovedorganisation er Danmarks største og stærkeste faglige fællesskab. FH repræsenterer en lang 

række faglige organisationer herunder FTF og LO med tilsammen 1,4 millioner medlemmer.    

 

 

LO - Landsorganisationen i Danmark - er en paraplyorganisation i 
fagbevægelsen med 18 fagforbund med i alt en million medlemmer. 
Blandt andre håndværkere, industriarbejdere, butiksansatte, laboranter, 
fodboldspillere og sosu'er.  

 

FTF - indtil 2006 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd - 
er ligesom LO en paraplyorganisation. Her er cirka 70 faglige 
organisationer med ialt 450.000 medlemmer - blandt andre 
sygeplejersker, socialrådgivere, lærere, og politifolk hører under FTF. 

 

https://fh.nemtilmeld.dk/110/

