
 

 

Nordisk konferanse om Helse, Miljø og Sikkerhet i landbruket (NMAOHS 2018) - Hurdal, 

Norway, September 11-13, 2018  

Norges Bondelag, Norsk landbruksrådgiving og Matmerk/Kvalitetssystem i Landbruket – 

KSL - inviterer til Nordic Meeting (NMAOHS) 2018  

 

Temaer, (vitenskapelig) program og gårdsbesøk 

Programmet omfatter både presentasjoner i plenum og poster sessions. Det legges opp til spørsmål 

og diskusjon I tilknytning til hver programdel. Gårdsbesøk er en del av programmet. Konferansen skal 

favne “alle” tema knyttet til sikkerhet og helse i landbruket, med følgende prioritet:  

 Risiko/ sårbarhet og beredskap, Ledelse/ management, System/ verktøy for administrasjon og 

ledelse i små virksomheter 

 Beskrivelse og/eller evaluering av opplæringstiltak, kurs og kampanjer eller andre systematiske 

tiltak for å hindre skader og ulykker i landbruket 

 Helse og landbruk, inklusive psykisk helse 

 Utdanning når det gjelder helse og sikkerhet i landbruket (naturbruksskoler, teknisk fagskole, 

mv), Tiltak mot barne-ulykker  

 Ulike samarbeidsprosjekt inkludert samarbeid mellom ansatte og arbeidsgivere (også ifht 

sesonghjelp/ ansatte med annen kultur- eller språkbakgrunn) 

 Enkelttemaer som system for bedriftshelsetjeneste, Ulike arbeidsmiljøutfordringer (støv/ 

kjemiske og biologiske helseutfordringer, Muskel- og skjelett/ ergonomi, Støy, Vibrasjon, 

Sikkerhet i forhold til håndtering av (store) dyr, ..)  

 

Sted, språk og deltakere 

 Konferansen finner sted på Hurdalsjøen hotel- og konferansesenter, 27 km fra Gardermoen.  

 Konferanse-språk er engelsk, og det tilbys ikke oversettelse. Deltakere bør derfor beherske 

engelsk relativt greit.  

 Konferansen skal være aktuell for alle som arbeider med helse og sikkerhet i landbruket. Både 

forskere, helsepersonell, ansatte i rådgivningstjeneste, forvaltning eller forsikring, bønder eller 

tillitsvalgte i landbruket, media eller «bare» har interesse for helse og sikkerhet i landbruket. 

Nordiske forhold blir viktigst, men siden forskere fra nær sagt hele verden viser interesse for å 

delta og presentere sin forskning, vil programmet preges av mer enn «bare det nordiske».  

Vi ønsker velkommen både til de som vil presentere ved å dele sin forskning eller erfaringer (som 

foredrag eller poster), og til de som vil lære av andre. De som ønsker å presentere kan sende melding 

om det så snart som mulig (tema og overskrift på engelsk), og resyme (engelsk, maks 400 ord) innen 

10.juli til  inger.johanne.sikkeland@bondelaget.no . Du vil få melding om godkjenning innen 20.juli, 

og anledning til å foreta eventuell justering innen 15.august. 
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 Det er reservert plass for maks 100 deltakere.  

Foreløpig program 

Tirsdag 11.september 

Kl 11-13.00 Ankomst, registrering, lunsj  

Åpning og Statusrapport fra de nordiske land Kl 13.00. Fagprogram kl 14-18, deretter arbeidsmiddag 

på Hurdalsjøen Hotel.  

Onsdag 12.september  

Frokost, presentasjoner fra deltakere/forskere, posterutstilling, lunsj, busstur med gårdsbesøk og 

konferansemiddag 

Torsdag 13.september   

Frokost, presentasjoner fra deltakere/forskere, lunsj, oppsummering av konferansen - og avslutning 

(avslutning senest kl 15.00)  

Transport  

Det er 27km fra Gardermoen til hotellet. Taxi er mulig fra Gardermoen, og det organiseres fri buss/ 

maxi-taxi fra flyplassen til hotellet. Nærmere informasjon om busstilbudet vil formidles og legges på 

nettsiden. 

Registrering, konferanse-avgift og hotel-booking 

Registrering foretas ved å betale konferanse-avgift, følg denne linken.  

Konferanse-avgift for «early-birds» er 3750 NOK fram til 15.juli. Avgiften øker så til 4800 NOK ut juli, 

og til 6000 NOK fra 1.august. Du blir registrert som deltaker når konferanse-avgiften er betalt, og du 

vil samtidig få link til booking av rom.  

Hotell og måltider: Pris kr 3300 for hele konferansen 11.-13.9.2018 (overnatting 2 netter i enkeltrom, 

alle måltider – også festmiddag). 

Informasjon 

Informasjon finnes på konferansens webside. 

Ytterligere informasjon  

Informasjon om konferansen: 

Inger Johanne Sikkeland, seniorrådgiver, inger.johanne.sikkeland@bondelaget.no  

- mobil: +47 41414983 

For informasjon og support vedrørende registrering: 

Elise Larsen, rådgiver, elise.larsen@bondelaget.no  
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