
Rapport, rejse til Canada, Halifax. 21. til 29. juni 2018 
Af arbejdsmiljøkonsulent Christina Edstrand 
 
Formålet med rejsen var at deltage på ISASH, en arbejdsmiljøkonference for konsulenter og andre arbejds-
miljøprofessionelle i landbruget. 
 
Den 21. juni drog jeg afsted til Canada for at deltage i en arbejdsmiljøkonference arrangeret af foreningen 
ISASH. Konferencen startede den 24. juni, så der var et par dage til at se byen på egen hånd. 
Jeg fik besøgt emigrationsmuseet, biblioteket, Farmers Market, byens park, et par kirker og Citadellet. 
 
Den 24. juni var der indskrivning og fælles spisning/netværk. 
 
Den 25. juni. Om formiddagen var der indlæg i plenum og der blev bla. talt om landmænds psykiske arbejds-
miljø/stress og hvad man som rådgiver kan gøre for at få succes med sin rådgivning. At landbruget er en far-
lig arbejdsplads, gælder i hele verden. Om eftermiddagen var der opdelte sessioner i 4 forskellige sale med 
forskellige emner om arbejdsmiljø i landbruget og fiskeriet. Alle dage stod der Posters i forhallen, hvor man 
kunne gå hen og få en snak om forskellige emner. 
 
 

 
 

 



 
Den 26. juni. Sessioner om formiddagen samt indlæg i plenum. Bla et interessant indlæg om blinde vinkler 
når man kører traktor. Frokost og derefter på tur for at se på landbrug, fiskeri og vingård. Jeg valgte at se 
vingården. Rigtig flot sted med god ledelse og stort fokus på instruktion til medarbejderne. 
 

  
Den 27. juni. Indlæg om formiddagen, her var emnerne bla. sikkerhed når man kører ATV og om påvirkning 
af støv i landbruget. Denne dag havde jeg selv et indlæg om det arbejde SEGES og DLBR gør for sikkerhed 
i landbruget, samt Lean og tavlemøder med arbejdsmiljømagneter. Om eftermiddagen var der debatgrupper. 
 
Den 28. juni gik turen atter hjem til Danmark 
 
Opsamling/konklusion:  
ISASH er bygget op på at dele viden og erfaringer med andre arbejdsmiljøprofessionelle og det er baseret 
på at deltagerne holder indlæg om emner andre måske også kunne finde interessant. Derudover er der lagt 
op til netværk for at få kollegaer rundt om i verden, der arbejder med det samme emne. Dette har for mit ved-
kommende resulteret i nye kollegaer fra USA, Canada, Australien og Sverige, hvilket er en stor berigelse. 
 
 
Lidt om Byen Halifax.  
Halifax ligger helt ud til kysten og det var her mange emigranter kom ind med skibe fra hele verden. Der fin-
des et fint museum der fortæller historien ganske godt. Det store fæstningsværk Citadellet er genopbygget 
indtil flere gange og troner på byens højeste punkt, et levende museum, hvor man får fortalt hvordan det var 
at leve i fæstningsværket. Byen er absolut et besøg værd. 
 



        
Farmers Market ved havnefronten            Kunst på havnepromenaden 
 
 

     
Biblioteket, arkitekttegnet, på taget er der en terasse     Citadellet set indefra 


