
 
 

AMU-dagen, 27. mars kl 10 - 16 
Konferanseleder: Arne Bernhardsen 
 
 
Omstilling! Hva er de største 
arbeidsmiljøutfordringene? Eksempler fra 
hverdagen. 
Personvern i AMU – hva gjelder nå? 
Terje G. Andersen, Adv og partner i Advokatfirma 
Storeng, Beck og Due-Lund 
 
Risikokartlegging av psykososialt arbeidsmiljø- 
hvordan gjør vi det? 
Stein Knardahl, Direktør og professor, Statens 
Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) 
 
«Rett fra levra» - 5 på gata om AMU 
Vi spør AMU-medlemmer om hvordan de egentlig 
opplever AMU, fallgruver og muligheter 
Videoopptak og dialog med og i salen 
 
Hvordan skape engasjement rundt AMU? 
Arne Bernhardsen, Bedriftsveileder og forfatter av 
boken «Arbeidsmiljøutvalget" 
 
Hvordan risikokartlegge sykefravær?  Hvilket 
ansvar har arbeidsgiver for 24-times mennesket? 
Lena Drange Nesland, HMS-rådgiver og 
bedriftssykepleier, Stamina 
 
Lønner det seg å satse på helsefremmende arbeid? 
Sammenhengen mellom HMS, sykefravær og 
forsikringspremier. 
Lene Tennebeck, Fagdirektør HMS Storebrand.  
Spesialist i arbeidsmedisin 
 
Hvordan vi jobber for å få ned sykefraværet 
Kristin Flagstad, HR direktør, Nettbuss 
 

Verneombudets dag, 28. mars kl 09.00 - 
16.00 
Konferanseleder: Ragnhild Nilsen 
 
Hvilken vei går HMS arbeidet? Hvilken rolle vil 
verneombudene spille? 
Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet 
 
Teknologiske hjelpemidler invaderer oss!   
Digitaliseringen snur opp ned på både oppgaver og 
arbeidsrelasjoner.  Hvilke utfordringer møter vii det 
nye arbeidsmiljøet? Hvordan påvirker det 
verneombudene? 
Paal Leveraas, forfatter og coach 
 
Hva gjør vi med de som sliter? Hvordan behandler 
vi de som sliter og kanskje har det vondt? 
Anita Hetland, HVO i Fretex Miljø 
Solveig Leistad Gundersen, HVO i Fretex Jobb og 
Oppfølging 
 
Hvordan kommunisere så man blir forstått? 
Jan E. Svanheim, Partner i Kaluna 
 
Parallellsesjoner: 
 - Fysisk arbeidsmiljø – Er en nullvisjon realistisk?  
 Kjell Seim.  Seksjonsleder for trafikksikkerhet. 
Statens vegvesen 
 
  - Den optimale arbeidsplass.  Det handler om mer 
enn inneklima 
Yrkeshygieniker, Stamina 
 
Vold og trusler. Slik håndterer vi det i Bodø 
kommune. 
Tor Erlend Nordhuus Hovedverneombud og 
sykepleier, Bærum kommune 
og Anders Eivik: Hovedtillitsvalgt, 
FO/Fellesorganisasjonen, Bodø kommune 
 
Årets verneombud, «Dette er min hverdag» 
Kåring og intervju med Årets Verneombud 
 
Avslutning 
Ragnhild Nilsen 
 

 

- Treff utstillere i pausene. 

- Stor lunsjbuffet - kaffe-te gjennom hele dagen 
Påmelding på www.hmstinget.no 


