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 33 nye overenskomster har Metal 
indgået siden midt i juni måned. Det 
betyder, at på 33 virksomheder har 
medlemmerne af Metal nu fået ret  
til pension, løn under barsel, efter-
uddannelse og meget mere. 

At forhandle og indgå overens-
komster er en del af det daglige 
arbejde for en fagforening. Men jeg 
glæder mig altid over hver enkelt 
aftale, for jeg ved, hvor meget det 
betyder, at der er ordentlige løn- og 
ansættelsesvilkår på arbejdspladsen.

Der var dog én overenskomst, 
fagbevægelsen ikke fik i hus i løbet af 
sommeren. Det var overenskomsten 
med Ryanair.

Arbejdsrettens afgørelse var nu  
ikke til at misforstå: Spillereglerne på 
det danske arbejdsmarked gælder 
også for Ryanair. Det var en klokke-
klar sejr til Den Danske Model. 

Samtidig var det et sviende neder-
lag til det irske flyselskab og et klart  
 

signal om, at man ikke kan undslå sig 
krav om ordnede løn- og ansæt-
telsesvilkår, bare fordi man tjener 
mange penge og er modstander af 
fagforeninger. 

Desværre stak Ryanair halen 
mellem benene. Det betød, at vi ikke 
fik muligheden for at forhandle os 
frem til en god overenskomst – en 
overenskomst, som ville have givet 
medarbejderne ordentlige løn- og 
arbejdsforhold og Ryanair mulighed 
for fortsat at tjene penge. 

Det er heldigvis meget sjældent, at 
arbejdsgivere vælger den vej. Langt 
de fleste vælger et godt og konstruk-
tivt samarbejde. Derfor har Metal 
også indgået cirka 4 overenskomster 
hver eneste uge i 2015. 

Men Ryanair skal være velkom-
men til at skifte mening. Det er bare 
en opringning, så ved jeg, at danske 
fagforeninger er klar til at forhandle 
til gavn for både medarbejdere og 
virksomhed. 

AF FORBUNDSFORMAND CLAUS JENSEN

En klokkeklar sejr

     
     Spille
reglerne på  
det danske 
arbejdsmarked 
gælder også  
for Ryanair 
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Per kan aldrig arbejde 
mere
En arbejdsulykke ødelag-
de ryggen på Per Sundall 
Pedersen. Hans arbejdsgi-
ver lyttede ikke i tide. ”Lad 
være med at lave noget, 
du kan komme til skade 
af”, lyder hans råd. Se, 
hvordan du styrer uden 
om ulykkerne.

Fiskeskibe i  
verdens klasse

Når du sætter tænderne i 
et stykke med marineret 
sild, er den sikkert hevet 

ombord på et skib fra 
Karstensens Skibsværft. 

Skagensværftet er nem-
lig et af de førende, når 

det handler om at bygge 
fiskeskibe.
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Skoleelever  
skal bygge 
huler 
På Parnasgrunden ved 
Sorø Sø har en 6. klasse 
fra Stenlille skole bygget 
de første fem huler af det, 
der gerne skulle blive til 
en hel huleby i løbet af 
de kommende år. Et nyt 
initiativ – Projekt Huleby  
– skal nemlig give 5. og 
6. klasser landet over 
mulighed for at bygge 
huler på en lejrskole, hvor 
de bruger elementer fra 
undervisningen i arkitek-
tur, design, matematik, 
natur- og byggefag. Dansk 
Metal Midt-Vestsjælland 
har støttet projektet, fordi 
formålet blandt andet er at 
gøre skoleelever interes-
serede i de fag, der ligger 
inden for erhvervsuddan-
nelserne.

Verdensmesterskabet i håndværk for unge håndværkere og lærlinge, World 
Skills, er netop blevet afholdt. Det foregik i Sao Paolo i Brasilien. Hele 19 repræ-
sentanter fra Danmark deltog under konkurrencen – heriblandt industritekni-
kerne Nikolaj Vadstrup Pedersen og Robin Wilfred Oudal, som begge er med-
lemmer af Dansk Metal.
Nikolaj deltog i disciplinen CNC turning, og  Robin deltog i CNC miling. Alle 
repræ sentanter var danmarksmestre i deres respektive discipliner. Nikolaj 
 Vadstrup Pedersen fra Grundfos vandt guld i holdkonkurrence for industritekni-
kere. Holdet bestod ud over Nikolaj af blandet andet en svensker, en brasilianer 
og en schweizer. Her fungerede han som holdets leder.
”I holdkonkurrencen kom de andre deltagere og spurgte mig, hvad de skulle 
gøre, når de var færdige med en opgave. Det talte vi så om, og da jeg spurgte, 
hvorfor de kom til mig, svarede de: ”You’re the team leader”. Det bekræfter  
mig i, at vi kan noget andet med vores faglighed og håndværk i Danmark, 
måske især i forhold til vores måde at kommunikere på”, siger Nikolaj Vadstrup 
Pedersen til mercantec.dk.

DANSKE MEDALJER  
TIL WORLD SKILLS

VIL DU TIL  
WORLD SKILLS?

Næste konkurrence er i 2017 i  
Abu Dhabi. Hvis du også vil gå efter  

verdensmesterskabet,  
er forudsætningen, at du ikke må  
være over 22 år i afholdelsesåret.  

Du kan læse mere om  
krav og deltagelse på  

skillsdenmark.dk.

Nikolaj Vadstrup
Fotos: Flickr

Robin Wilfred Oudal
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KALENDER
GENERALFORSAMLINGER
(Dagsorden ifølge lovene)

HORSENS
Tirsdag den 27. oktober kl. 18.00 
i Learnmarks lokaler, Vejlevej 150, 
Horsens. Spisning fra kl. 18.00. 
Tilmelding i afdelingen.

ØSTJYLLAND
Fagklubben for små og  
mellemstore virksomheder.  
Torsdag den 8. oktober  
kl. 17.00 i ”Smedehuset”,  
Mejlgade 95, 2., Aarhus. 
Rørklubben
Torsdag den 22. oktober  
kl. 16.30 i ”Smedehuset”  
Mejlgade 95, 3., Aarhus.
Mekanikerklubben 
Torsdag den 22. oktober  
kl. 17.00 i ”Smedehuset”,  
Mejlgade 95, 2., Aarhus.
 

Brancheklubben for   
offentligt ansatte
Onsdag den 7. oktober  
kl. 16.15 i ”Smedehuset”,  
Mejlgade 95, 2., Aarhus. 

MEDLEMSMØDER

VENDSYSSEL
Tirsdag den 6. oktober kl. 19.00 
i afdelingens lokaler,  
Håndværkervej 2, Frederikshavn.

ØSTJYLLAND
Tirsdag den 29. september  
kl. 18.00 i Randers.
Torsdag den 1. oktober  
kl. 18.00 i Århus.
Tirsdag den 6. oktober  
kl. 18.00 i Grenå. 
Torsdag den 12. november  
kl. 18.00 på Samsø. 
(Nærmere sted for afholdelse 
udsendes senere)

AALBORG
Tirsdag den 6. oktober  
kl. 18.30 hos 3F,  
Hadsundvej 184 B, Aalborg.  
Spisning kl. 17.30 mod forevis-
ning af spisebillet, der kan købes 
for 20 kroner i faglig afdeling 
senest den 29. september.
Oplandsmøder
Støvring den 8. oktober  
kl. 18.30 på Shell Motel.
Nibe den 21. oktober  
kl. 18.30 i Nibehallerne.
Sejlflod den 22. oktober  
kl. 18.30 på Sejlflod Hotel.
Gandrup den 27. oktober  
kl. 18.30 på Gandrup Kro.
Aabybro den 29. oktober  
kl. 18.30 på Hotel Søparken.
Alle møderne indledes med 
spisning kl. 17.30 mod forevis-
ning af billet, som kan købes i 
afdelingen for 20 kroner.

ÅRSMØDER

HOVEDSTADEN
Transportsekretariatet.  
Tirsdag den 27. oktober.
Teknologi & Kommunikation. 
Onsdag den 4. november.
Det offentlige sekretariat.  
Onsdag den 11. november.
Industri & Byg. Torsdag den  
12. november.
Alle årsmøder afholdes  
kl. 17.00 i Lyngsiehus,  
Nyropsgade 25, kælderen. 
Alle branchemedlemmer har 
adgang.

KOM GRATIS  
TIL ISHOCKEY I  
METAL LIGAEN!
Husk, at du som medlem af Dansk Metal får gratis adgang  
til dig selv og én gæst til alle grundspilskampe i Metal Ligaen 
samt kampe i Metal Cup’en. Du kan tilmed få 30 procent rabat  
på din billet til slutspilskampene (én billet pr. kamp). 
Læs mere og køb billetter på danskmetal.dk/metalligaen
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LØN
Lønnen landet rundt

April kvartal 2015

Metal Himmerland 166,60

Metal Sønderborg 166,77

Metal Storstrøm 168,75

Metal Brønderslev 171,14

Metal Sydøst 173,63

Metal Sønderjylland 174,13

Metal Bornholm 174,31

Metal Sydfyn 175,35

Metal Odense 176,60

Metal Nordvestjylland 177,16

Metal Thy-Mors 177,26

Metal Midt Skive/Viborg 177,61

Metal Sæby 181,04

Metal Vejle-Grindsted 181,11

Metal Lillebælt 181,66

Metal Vendsyssel 181,85

Metal Bjerringbro Silkeborg 181,96

Metal Skanderborg-Odder 182,14

Metal Kolding-Vejen Vojens 182,91

Metal Horsens 183,01

Metal Herning 183,12

Metal Aalborg 183,33

Metal Nordvest Sjælland 183,45

Metal Vest 185,46

Danmark total 186,39

Metal Østjylland 187,85

Metal Skjern/Ringkøbing 190,22

Metal Midt- Vestsjælland 192,33

Metal Roskilde 194,82

Metal Hovedstaden  
- Transport

 
201,14

Metal Hovedstaden  
- Industri & Byg

 
204,63

Metal Nordsjælland 205,21

Metal Hovedstaden  
- Offentlige sekretariat

 
207,17

Metal Hovedstaden 
- Teknologi og 
Kommunikation

 
 

213,72

Metal Kbh. afd. 16 246,68

Baseret på 41.281 medlemmer

SE LØNNEN FOR DIT FAG PÅ
DANSKMETAL.DK/LON

Scan koden  
og ”synes  
godt om”  
Dansk Metal 
på facebook

Kommentar til opslag  
om barsel på Dansk Metals  
facebook. 

Følg Dansk Metal på facebook.  
Du er selvfølgelig mere end  
velkommen til at kommentere.

Dansk Metals facebook-side

6700 
Så mange nye job er der skabt 
i industrien i de seneste år. Det 
er især arbejde med betjening af 
robotter, som vinder frem.

Ny formand  
i Roskilde
Metal Roskildes med-
lemmer har på en 
ekstraordinær gene-
ralforsamling valgt ny 
formand, nemlig Jesper 
Christensen. 50-årige 
Jesper Christensen 
er uddannet rørsmed 
og har været fællestil-
lidsrepræsentant hos 
Skærbæk VVS og Stege 
Skibsværft og arbejdet 
hos forskellige VVS- 
firmaer i Københavns-
området. Derudover 
har Jesper Christensen 
været næstformand i 
Metal Møn (nu Metal 
Storstrøm), instruktør på 
Metalskolen, konsulent 
på LO-skolen og faglig 
sekretær i Metal Roskilde 
og Metal Hovedstaden.

Breve fra Metal  
er nu elektroniske
Husk, at du fra midten af juni er begyndt 
at få alle breve fra Dansk Metal digitalt.
Du finder din digitale postkasse på 
danskmetal.dk/post. Alle medlemmer 
har fået brev om ændringen, som gælder 
med mindre man er blevet fritaget.

Sagt på 
facebook
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Det tyske firma Daimler har søgt om tilladelse til at afprøve selvkøren-
de lastbiler på de tyske motorveje. Idéen er, at chaufføren kan aktivere 
Highway Pilot-systemet på motorvejen, og så sørger computeren for at 
holde afstand til andre bilister og overholde fartgrænsen. Systemet er 
allerede blevet afprøvet i Nevada tidligere på året, skriver Ingeniøren.

Otte produktionsvirksomheder, tre maskinforhand-
lere og Dansk Metal i Herning er gået sammen i et 
supportteam til støtte for industriens uddannelser. 
Målet er at udbrede kendskabet til uddannelserne, 
få flere i lære og forbedre dialogen mellem indu-
strien og Herningsholm Erhvervsskole.

Københavns Lufthavn er i august begyndt at 
benytte kropsscannere med mikrobølger, når 
en passager udløser alarmen i metaldetektoren 
i sikkerhedskontrollen. Dermed er det slut med 
kropsvisitationer af passagererne. Der er købt  
24 nye scannere, oplyser Københavns Lufthavn  
til Ingeniøren.

Bæredygtig plastik er nyt mål for Lego-koncernen, der vil 
sætte 1 milliard kroner af til udviklingen af en ny type plastik 
til deres klodser. Målet er, at de forbedrede materialer kan 
tages i brug fra 2030. Lego producerede over 60 milliarder 
klodser i 2014.

SELVKØRENDE 
LASTBILER

DANSK METAL 
OG VIRKSOM
HEDER STØTTER 
 UDDANNELSER

NYE SCANNERE  
I LUFTHAVNEN

LEGO VIL HAVE 
NY PLASTIK
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AMU-Vest og Force Technology har indgået et 
samarbejde, der blandt andet betyder, at de man-
ge eksperter i værkstederne hos Force nu træder 
ind i rollen som faglærere og deler ud af deres 
viden og teknikker på AMU-Vest. Det skal føre til 
et løft af svejsekurserne.

IN
D
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I

SVEJSE
SAMARBEJDE
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Boremaskine (Metro).

8

VIDSTE DU? Cityringen er det største anlægsprojekt  
i København, siden Christian den 4. anlagde  
Christianshavn i 1600-tallet.

1 
 MR-SCANNER

Hvor: Hvidovre Hospital
Hvem: Danish Research 
Centre for Magnetic 
Resonance
Hvad: Danmarks 
kraftigste MR-scan-
ner. Scanneren har en 
feltstyrke på 7 tesla – 
140.000 gange jordens 
magnetfelt. Magneten 
alene vejer 44 ton. 

 

2 
 VINDMØLLE

Hvor: Østerild
Hvem: Vestas

Hvad:  
Vestas V164- 

 
8.0 MW – verdens 
største vindmølle. Pro-
ducerer op mod 8 MW 
og måler 225 meter fra 
jord til vingespids.

3 
 BOREMASKINER  

Hvor: Københavns 
undergrund
Hvem: Metro-selskabet
Hvad: Eva, Tria, Nora 
og Minerva – de fire 
damer, der borer 

tunneller i den køben-
havnske undergrund. 
De vejer 800 tons og er 
100 meter lange. Selve 
borehovedet er 6 meter 
i diameter. 

 4
 SKIB

Hvor: Det sydkinesiske 
hav (pr. 6/8 2015)/ 
De syv verdenshave
Hvem: Mærsk
Hvad: M/S Mærsk 
Mc-Kinney Møller 
-  tidligere verdens 
længste skib med 
sine 399 meter og en 
lastekapacitet på 18.270 
TEU-containere. 
 

 

 

5
 FLYVEMASKINE 

Hvor: Kastrup Lufthavn
Hvem: Emirates
Hvad: Airbus A380  
– verdens største  
passagerfly med plads 
til 615 passagerer. Be-
gynder flyvning mellem 
København og Dubai  
1. december 2015.

6 
 KRAN

Hvor: Nørresundby
Hvem: BMS
Hvad: Liebherr LR1 
1350 – Nordens største 
mobilkran. Kranen kan 
løfte 1.350 ton og har 
en rækkevidde på 144 
meter op i luften.  
 

7 
 GRAVE MASKINE

Hvor: Lemvig
Hvem: VG Entreprenør
Hvad: Hitachi ZX-
870LCH-3 – Danmarks 
største gravemaskine. 

Måler 22 
meter i 

længden og vejer  
155 tons.

8 
 RUTSJEBANE 

Hvor: Nimtofte
Hvem: Djurs 
 Sommerland
Hvad: Juvelen  
–  Danmarks 
længste rutsje-
bane. Banen er  
1 kilometer lang  
og har en topfart 
på 85 km/t.

STORE TING AF METAL

Kilder:  
Wikipedia, building-supply.dk, maskinteknik.dk, cph.dk, 
tv2oj.dk, nordjyske.dk, byoghavn.dk, ing.dk.

Juvelen (Djurs Sommerland). 

Airbus A380 (Adrian Pingstone, Wikipedia).

Mærsk McKinney Møller (Mærsk). 
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Boremaskine (Metro).

Kom videre
SAGEN ER LØST • GUIDE • A-KASSEN • JOB & KARRIERE • FÅ SVAR

Man kan ikke bare fyre en 
medarbejder med mere end 
35 års anciennitet, selvom 
der er nedgang i produktio-
nen. Det har ventilations-
virksomheden Novenco 
måttet sande, efter at de i 
november 2014 forsøgte at 
skille sig af med klejnsmed 
Claus Walter Rasmussen.

Når en virksomhed vil 
afskedige ansatte, er den 
nemlig forpligtet til at tage 
særligt hensyn til medarbej-
dere med en anciennitet på 
25 år eller mere.

Derfor gik Metal Sydøst 
straks ind i sagen, da Claus 
Walter Rasmussen kom ned i 
afdelingen med sin fyreseddel.

”Vi undrede os over, at 
Claus, som var den mest  
erfarne medarbejder på 
Novenco, skulle stå for skud, 
når de samtidig havde en 

række vikarer gående. Vi 
mente helt klart, at der var 
tale om en uretmæssig afske-
digelse”, siger Jørgen Madsen, 
formand for Metal Sydøst.

VILLE TILBAGE I JOBBET
Metal Sydøst gik ind i sagen 
med ét klart formål: Claus 
skulle tilbage i arbejde.

”Jeg følte mig ikke parat 
til at forlade arbejdsmar-
kedet. Jeg var utrolig glad 
for arbejdspladsen og for 
mine kolleger, så jeg ville 
rigtig gerne vende tilbage til 
virksomheden – også selvom 
de lige havde fyret mig” siger 
Claus Walter Rasmussen.

Allerede ved første møde 
mellem parterne stod det 
dog klart, at Claus ikke  
kom tilbage til fabrikken i  
Næstved. Novenco afviste en 
genansættelse. Faktisk fast-

holdt Novenco, at fyringen 
end ikke stred imod reglerne. 

NÆRMEST EN UND
SKYLDNING
Helt efter reglerne var fyrin-
gen dog ikke, og da forhand-
lere fra Dansk Metal gik ind 
i sagen, blev parterne enige 
om, at Novenco ikke havde 
taget tilstrækkeligt hensyn til 
Claus’ anciennitet. Resulta-
tet blev et forlig, der sikrede 
Claus Walter Rasmussen en 
særlig fratrædelsesgodtgørel-
se på 200.000 kroner. Penge, 
som Claus i virkeligheden 
helst havde været foruden.

”Jeg er selvfølgelig meget 
tilfreds med at få penge-
ne, men det var aldrig det, 
der var meningen. Jeg ville 
bare gerne tilbage i arbejde, 
men når det ikke kan være 
anderledes, er pengene jo 

det nærmeste, jeg kommer 
en undskyldning”, siger Claus 
Walter Rasmussen. 

Metal Sydøst arbejder 
fortsat på at finde et arbejde 
til Claus og formand Jørgen 
Madsen er fortrøstningsfuld. 

200.000 kr. 
til Claus

På trods af mere end 35 års erfaring stod Claus 
Walter Rasmussen for skud, da Novenco skulle 
afskedige fire mand. Det ville Claus ikke finde sig i.
TEKST: ANDREAS KNUDSEN / FOTO: CARSTEN SNEJBJERG

GÅ TIL  
METAL MED 
DIN FYRING

En virksomhed må ikke 
afskedige folk uden rimelig 
grund. Det fremgår af 
hovedaftalen mellem LO og 
DA. Hvis du bliver afskediget 
og mener, at afskedigelsen 
er urimelig, er det meget 
vigtigt, at du protesterer 
inden 14 dage. Protester 
skriftligt og sørg for at 
få dokumentation for, at 
virksomheden har modtaget 
protesten.
Få din tillidsrepræsentant 
eller din Metalafdeling til at 
hjælpe dig.
En usaglig afskedigelse kan 
behandles fagretligt og kan 
ende med en genansæt-
telse eller en godtgørelse, 
som varierer efter sagens 
omstændigheder og det 
antal år, du har været ansat. 
Virksomhederne skal i 
afskedigelsessituationer tage 
særligt hensyn til medarbej-
dere med mere end 25 års 
anciennitet, viser praksis fra 
Afskedigelsesnævnet. 

”Jeg havde en fornem-
melse af, at Novenco 
for alt i verden bare ville 
af med mig”, siger Claus 
Walter Rasmussen. 
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VERDEN RUNDT  
MED JOBBET

Det mest spændende sted, Ole Kristiansen  
har rejst til med jobbet, er Nepal, fortæller 
han: ”Alle lande i den vestlige verden ligner 
efterhånden hinanden, men i Nepal virkede  
det, som om de aldrig havde set en hvid 
mand før. Der stod altid 50 mennesker og 
gloede på os”.
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Vil du rejse og tjene penge imens? Ole Kristiansen  
har været rejsemontør i 25 år. Det har været et 
 eventyr – men også hårdt arbejde med afsavn.
TEKST OG FOTO: METTE GLUD OLSEN

Ole Kristiansen giver 
instrukser til sin kollega på 
engelsk. ’Crisplant’ står der 
på deres hjelme.

”Det her er det frie liv”, 
siger Metalmedlemmet. 
Han er i udlandet i op til 
300 dage om året. Han 
bor aldrig det samme sted 
særlig længe ad gangen.

”Sommetider er jeg ude 
på reparationer og service, 
og så er jeg kun afsted i et 
par dage”. 

Andre gange er han 
væk i flere måneder. Nu 
er han i Finland. Det finske 
postfirma Posti har købt 
et Crisplant-anlæg, der 
automatisk sorterer pakker 
efter postnummer.

”Jeg ankom til en tom 
hal, som jeg har fyldt op 
med materiale. Når jeg rej-
ser herfra, står her et an-
læg, som bare skal køre”, 
fortæller Ole Kristiansen. 
Og det er en stor opgave 
med frihed og ansvar. For 
når han rejser ud, rejser 
han som regel alene. På 
pladsen arbejder han sam-
men med montører fra 
andre virksomheder.

”Jeg instruerer folk i, 
hvordan de forskellige 
dele skal sættes sammen 
og monteres. Jeg sørger 
for, at de har de nødven-
dige kurser, jeg er sikker-
hedsansvarlig, og så er 
det mig, der har kontakt til 
kunden”, siger metalleren.

EVENTYR OG HÅRDT 
ARBEJDE
Da Ole Kristiansen søgte 
job hos Crisplant, var det 
hans mål at blive rejse-
montør.

”Det med at rejse lugte-
de lidt af eventyr. Jeg ville 
opleve verden”, husker 
han. Nu har maskinarbej-
deren rejst i hele verden.

”Jeg har blandt andet 
været i USA, Canada, rundt 

i Europa, Kina og  Korea og 
et par gange i Afrika. Men 
det er ikke kun eventyr, 
det er også hårdt arbejde”, 
siger Ole Kristiansen. Hans 
arbejdsuge er på 48 timer.

”Nogle gange ser jeg 
ikke meget andet end 
lufthavn, hotel og det sted 
jeg arbejder”. 

Det er Crisplant, der be-
taler for fly, mad og bolig. 
I Finland bor han i en lej-
lighed i byen Turku. Ifølge 
Ole Kristiansen skal en rej-
semontør som minimum 
kunne engelsk. Derudover 
taler han selv spansk. Man 
skal kunne klare sig på 
egen hånd. Ole Kristiansen 
ved, hvad han taler om ef-
ter 25 år som rejsemontør. 
Trods erfaringen løber han 
indimellem ind i proble-
mer, og så får han support 
hjemmefra.

”Men de ringer ikke og 
kontrollerer mig. For mig 
er det vigtigt, at jeg ikke 
har en chef hængende 
over nakken”.

FRIHED HAR EN PRIS
Men friheden har en pris, 
indrømmer Ole Kristiansen.

”Der er selvfølgelig 
mange afsavn. Det kræver, 
at man ikke er for afhæn-
gig af familie, venner og 
bingo hver søndag. Hvis 
man har kæreste eller 
børn, skal der være en 
helt klar aftale fra begge 
parter om, at man vælger 
at rejse”.

Hvis man vil være rejse-
montør, er det allervigtig-
ste ifølge Ole Kristiansen, 
at man har lysten:

”Vi er godt aflønnet, 
men man skal ikke gøre 
det for pengenes skyld, 
eller fordi man lige er 
blevet skilt. Hvis ikke livs-
stilen passer til en, er man 
hurtigt hjemme igen”.

Crisplant 
Aarhus-virksomheden 
Crisplant producerer 
sorteringsanlæg og 
kufferttransport til fx 
lufthavne. Der er 40 
rejseansatte. Rejse-
montørerne har egen 
lokal overenskomst 
og egen tillidsrepræ-
sentant. De ved som 
regel hvornår og hvor, 
de skal rejse hen i god 
tid. I virksomhedens 
hotline-afdeling kan de 
ansatte dog blive sendt 
til udlandet med blot 
en times varsel.

Vil du være 
 rejsemontør?
Crisplants krav til rejsemontører er bl.a. at 
de har en håndværksmæssig uddannelse, fx 
industritekniker, at de kan instruere andre og 
er gode til sprog. Kontakt din Metalafdeling, 
som ved, hvilke virksomheder, der laver 
rejsearbejde. Brug også Metal JobService på 
danskmetal.dk/jobservice.

Ole Kristiansen 
er supervisor for 
de udenlandske 
medarbejdere, 
og det kræver 
overblik. Her får 
han overblik over 
Crisplant-sorteren, 
der kan sortere 
cirka 9.000 pakker 
i timen.
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VIL DU ARBEJDE  I UDLANDET?
Se her, hvad du skal være  
opmærksom på, inden du rejser.

PENSION  
Skal du betale 
skat i udlandet, 
kan det være en 
fordel at ændre 
din pensionsord-
ning, så du betaler 
skat i udlandet 
af de penge, du 
sætter ind på 
opsparingen, men 
til gengæld ikke 
betaler skat i  
Danmark, når du 
får pengene ud-
betalt. Jo mindre 
skatten er i udlan-
det, desto større 
er din fordel. Når 
du får pengene 
udbetalt, skal du 
dokumentere, at 
du allerede har 
betalt skat af pen-
sionen. Hør mere 
hos dit pensions-
selskab.

LØNSEDLER  
Gem dine lønsed-
ler. Hvis du bliver 
ledig og skal søge 
dagpenge, så skal 
du kunne doku-
mentere omfan-
get af dit tidligere 
arbejde. Generelt 
bør du gemme 
alle dokumenter 
i forbindelse med 
en udstationering.

VACCINA
TIONER  
I nogle lande skal 
du vaccineres, 
inden du rejser ind 
i landet. Aftal med 
din arbejdsgiver, 
om du får vacci-
nationerne betalt.

AKASSE  
Hvis du vil bevare 
din ret til dagpen-
ge eller efterløn, 
skal du i nogle 
tilfælde fortsætte 
med at være med-
lem af din danske 
a-kasse, og i andre 
tilfælde skal du 
forsikres i det land, 
du arbejder i. Reg-
lerne er forskellige, 
alt efter hvilket 
land, du arbejder 
i. Kontakt derfor 
Metal A-kasse, 
inden du rejser ud.

DIÆTER,  
BOLIG OG 
TRANSPORT  
Aftal om det er 
arbejdsgiveren, 
der betaler kost, 
logi og transport. 
Det samme gæl-
der nødindkøb af 
værktøj og materi-
aler. Hvis arbejds-
giveren afregner 
omkostningerne 
i din løn, kan det 
blive en stor udgift 
for dig. Gem alle 
kvitteringer, hvis 
du lægger ud.

OVERENS
KOMST  
Nogle virksomhe-
der har en særlig 
overenskomst for 
rejsemontører. 
Men ’almindelige’ 
overenskomster 
dækker som 
udgangspunkt 
ikke i udlandet. Er 
du ikke dækket 
af en rejseover-
enskomst, skal du 
have en skriftlig 
aftale, inden du 
rejser ud. Aftalen 
skal bl.a. beskrive, 
hvor længe du 
skal være udstati-
oneret, løn, opga-
ver, arbejdstid og 
ferie.

SKAT  
Det er forskelligt, 
om du skal betale 
skat i Danmark, 
i udlandet eller 
i begge lande. 
Reglerne afhæn-
ger af, hvilken type 
arbejde du laver, 
din løn, om du 
har fast ejendom i 
Danmark, hvor du 
er udstationeret 
og hvor længe.  
Se, hvilke regler 
der gælder på 
skat.dk.

FORSIKRING  
Sørg for, at din 
arbejdsgiver har 
en forsikring, 
der dækker dig i 
udlandet.
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FÅ ET KONTRAKTTJEK,  
INDEN DU REJSER.  

MAIL DIN KONTRAKT TIL  
24TIMER@DANSKMETAL.DK

FOR EN DANSK ARBEJDS
GIVER I UDLANDET
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VIL DU ARBEJDE  I UDLANDET?

VIL DU 
REJSE MED 
JOBBET?  
Læs mere på  
danskmetal.dk/ 
arbejdeiudlandet

Er du ansat i en 
virksomhed i 
udlandet, gæl-
der andre regler 
om ansættelse, 
løn, a-kasse og 
arbejdsforhold. 
Kontakt din Metal-
afdeling, inden du 
skriver under og 
tager af sted. Find 
din afdeling på 
danskmetal.dk/
finddinafdeling
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UDENLANDSK ARBEJDSGIVER
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Lars Rye Østergaard
• Servicetekniker
•  Udlært elektriker
•  Topp Trykluft
•  Begyndte 1. juni
•  47 år

1. Hvordan kom  
du i job?
Topp Trykluft søgte 
en servicetekniker. De 
havde haft en ansat, 
som var blevet alvor-
ligt syg, og så stod 
de og manglede en 
mand. Så mødtes jeg 
med Michael (ejeren 
af Topp Trykluft) til en 
snak, og så ringede han 
kort  efter og spurgte, 
hvornår jeg kunne 
starte. Det er halvandet 
år siden, jeg havde min 
sidste fastansættelse.

2. Hvad skal du lave?
Servicere og reparere 
kompressorer. Jeg har 
arbejdet meget med 
mekanik tidligere, og 
90 procent af arbejdet 
er service. Det vigtigste 
er kundekontakten. 
Det mekaniske kan 
man lære.

3. Er du kommet godt  
i gang med jobbet?
Ja, jeg startede dog 
lige med at komme til 
skade her for seks uger 
siden, men det går fint. 
Det virker, som om de 
er glade for mig, og det 
er gengældt.

TILLYKKE 
MED  

JOBBET

Nyt fra A-kassen
Læs om gratis a-kasse, dimittender, 
joblog og dine online mulig heder 
med Metal A-kasse.

VIDSTE DU? At der kun er 60 ledige industriteknikere  
i hele landet (fuldtidsledige - juli 2015).

Kontakt
Har du spørgsmål 
om dagpenge, 
efterløn eller andet 
på a-kasseområdet, 
kan du altid kontakte 
Metal A-kasse.

Telefon
33 63 22 00
Mandag til torsdag 
8.30-17.00
Fredag  
8.30-14.00

Du kan også finde 
din lokale afdeling 
på danskmetal.dk/
finddinafdeling

 NYUDDANNET 

Ny praksis for nyuddan-
nede og gratis a-kasse    

 Ifølge en ny dom fra 
Ankestyrelsen kan du kun få 
gratis a-kasse eller blive med-
lem i a-kassen som dimittend, 
hvis din uddannelse har en 
faktisk længde på mindst 18 
måneder eller 3 semestre a 6 
måneders varighed. 
Har du fået merit, så din ud-
dannelse har kortere varighed 
end 18 måneder eller 3 se-
mestre a 6 måneder, kan du 
altså hverken få gratis a-kasse 
under din uddannelse eller 
blive optaget som dimittend 
i a-kassen som nyudlært. 

Det betyder, at du ikke har 
ret til dagpenge lige efter din 
uddannelse, fordi du først skal 
optjene dagpengeret. 
Kontakt din Metalafdeling, 
hvis du har spørgsmål. 
danskmetal.dk/ 
finddinafdeling
 
 JOBLOG 

Husk at joblogge    
 Hvis du er ledig skal du 

hver uge notere de job, som 
du har søgt, i din joblog. 
Mindst én gang om måneden 
skal du i jobloggen uploade 
det antal skriftlige jobansøg-
ninger, som a-kassen har 
bedt dig om. Antallet fremgår 

af ’krav til jobsøgning’, som 
er din aftale med a-kassen 
om din jobsøgning. Joblog-
gen er et aktivt værktøj i din 
jobsøgning, der hjælper dig 
med at holde styr på de job, 
du har søgt, og de job, du 
overvejer at søge. Du kan 
oprette opgaver til dig selv 
og få besked, når du nærmer 
dig tidsfristen. Du kan bede 
a-kassen om sparring på en 
konkret jobsøgning. 
Du har en joblog på både 
danskmetal.dk/joblog og 
på jobnet.dk. De to joblogs 
udveksler automatisk data, 
så du behøver kun at udfylde 
din joblog på danskmetal.dk
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Hvem skal betale for den kæmpe 
regnefejl, som politikere og Finans-
ministeriet lavede med dagpenge-
reformen i 2010?

Med regnefejlen i ryggen på-
stod politikerne, at ”kun” 2.000 
arbejdsløse ville miste retten 
til dagpenge årligt. Nu viser 
det sig, at det rigtige tal er 
hele 9.000 arbejdsløse  
om året. 

Nu skal vi så have en  
reform, der blandt andet 
skal rette op på den fejl. 
Blandt andet skal det være 
lettere at genoptjene retten 
til dagpenge. Det er den  
reform, dagpengekommissio-
nen skal komme med forslag til. 

I en lækket rapport fra kommis-
sionen kunne man for nylig læse 
om en model, hvor lettere genop-
tjening bliver finansieret ved at skære 
i dagpengesatserne. Den model har slet 
ikke være diskuteret i kommissionen, 
men den understreger et af de helt  
store problemer ved reformarbejdet:  
At reformen alt i alt ikke må koste 
penge. Det betyder, at hvis der skal 
laves forbedringer på ét område, skal 
der skæres et andet sted i dagpenge-
systemet.

Det er helt absurd, at politikerne  
igen vil sende regningen til de arbejdsløse 
– denne gang endda for politikernes  
helt egen regnefejl. Det er slet ikke  
acceptabelt.

Vi må og skal have forbedringer, der  
gør det lettere at genoptjene retten til 
dagpenge. Men de forbedringer skal under 
ingen omstændigheder betales af de  
arbejdsløse gennem nye, store nedskæ ringer 
i dagpengesystemet. Denne gang er det 
politikerne, der må til lommerne.

Torben Poulsen 
Hovedkasserer, Metal A-kasse

POLITIKERNE  
MÅ TIL  
LOMMERNE

 A-KASSE 

Brug Metal A-kasse 
online    

 På danskmetal.dk/akasse 
kan du nemt og hurtigt udfø-
re alle de handlinger, du har 
brug for i forhold til a-kassen. 
Du kan søge om dagpenge, 
udfylde dagpengekort, søge 
job og jobrettet uddannel-
se, udfylde efterlønskort og 
meget mere. 
I Min postkasse finder du al 
post til og fra Metal A-kasse. 
Du kan også se de work-
shops, Metal A-kasse tilbyder 
til ledige medlemmer. 
Se alle dine muligheder på 
danskmetal.dk/akasse

893
medlemmer har 
fået nyt job med 
Metal JobService i 
2015. Tilmeld dig 
på danskmetal.dk/ 
jobservice
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En god ansøgning er et vigtigt værktøj til at finde nyt 
arbejde. Derfor tilbyder Dansk Metal nu medlemmer, der 
har været ledige mere end seks måneder, et kursus i at 
skrive jobansøgninger. Nikolaj Nielsen er en af de, som 
har haft glæde af kurset.
TEKST: RASMUS STEGMANN / FOTO: CARSTEN SNEJBJERG

Hvis du er uheldig at 
 blive arbejdsløs, vil du 
sikkert gerne hurtigt 
tilbage i job. Derfor skal 
du have den bedste 
rådgivning. Det får du 
gennem Metal A-kasse, 
fordi Metal kender dig, 
dit fag, samt dine ud-
dannelses- og jobmulig-
heder. Heldigvis kommer 
de fleste medlemmer af 
Dansk Metal hurtigt i job 
igen, og Dansk Metal vil 
have alle med. Derfor 
har Dansk Metal styrket 
indsatsen for at få alle 
ledige i job. Det er sket 
med ansættelsen af 
seks nye jobkonsulenter, 
som støtter arbejdet i de 
lokale Metalafdelinger 
– blandt andet ved at 
deltage i samtaler med 
Jobcentrene, ekstra 
fokus på langtidsledige 
og ved at holde kurser 
i jobsøgning. Læs mere 
her og på de næste 
sider.

”NU KAN  
JEG SKRIVE 
BEDRE  
ANSØGNINGER”

ALLE 
LEDIGE 
SKAL 
MED

WORK
SHOPS
Workshops er et 
tilbud til dig, der har 
været ledig i mere 
end 6 måneder.
På de nuværende 
workshops lærer du, 
hvordan man skriver 
en god ansøgning, 
og du får sparring fra 
Dansk Metals jobkon-
sulenter. 
Der kommer flere 
workshops i frem-
tiden.
Du kan læse mere 
og tilmelde dig på 
danskmetal.dk/
workshop
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Hvis du har været ledig i 
over 6 måneder, kan du 
som noget nyt deltage i en 
workshop, hvor du kan få 
råd og vejledning i at skrive 
en god jobansøgning. Du får 
også personlig sparring med 
Dansk Metals jobkonsulenter. 

Når workshoppen er slut, 
får du kursusmaterialet med 
hjem på en USB-nøgle, så du 
kan gennemgå eksemplerne 
og arbejde videre med job-
søgningen derhjemme.

På en af de første work-
shops deltog Nikolaj Nielsen, 
24-årig cykelmekaniker fra 
Næstved. Han har været 
arbejdsløs i et halvt år, efter 
han blev udlært. Han har 
sendt godt og vel 300 an-
søgninger, men har fået af-
slag på alle sammen. Han har 
dog været til et par samtaler. 

Hvad har du fået ud af at 
være her i dag?

”Jeg har fået at vide, hvor-
dan jeg laver en kort og præ-
cis ansøgning samt et godt 
og punktligt cv. Man tror 
muligvis, at man skal skrive 
en megalang ansøgning på 
flere sider. Det har jeg i hvert 
fald oplevet. Jeg har været til 

et lignende arrangement før, 
og efter jeg begyndte at skri-
ve ansøgninger på den her 
måde, har jeg fået enormt 
meget feedback. Jeg fik ikke 
svar fra nogen i de første to 
måneder, hvor jeg var ledig.

Hvilken forskel gør det, at 
du har været på workshop?

Det kommer i hvert fald til 
at gøre en forskel. Jeg kom-
mer til at bruge de værktøjer, 
jeg har lært her i dag, i min 
videre jobsøgning. 

Hvordan tror du fremtiden 
ser ud?

Den ser lys ud. Der skal 
dog arbejdes på det, og man 
skal selv gøre en indsats. 

”NU KAN  
JEG SKRIVE 
BEDRE  
ANSØGNINGER”

Nicolaj Nielsen har 
haft svært ved at 
finde arbejde. Han 
føler dog, at en stor 
klods om benet var 
hans ansøgninger. 
Nu har han lært, 
hvordan de skal 
skrives.
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LYTTET MERE  
TIL MIG”
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Når du som ledig skal til samtale med  
Jobcenteret, får du fremover en medarbejder 
fra Metal A-kasse med. Det har Lasse  
Enemark Nielsen haft stor glæde af.
TEKST: RASMUS STEGMANN 

Fremover får du som ledig  
en række ekstra samtaler,  
hvor både a-kassen og 
Jobcen teret er med. Hermed 
forstærkes dialogen mellem 
de to, og det hjælper dig 
hurtigere i job i sidste ende. 
Reaktionerne fra medlem-
merne af Dansk Metal har 
foreløbigt været positive. 

Lasse Enemark Nielsen fra 
Sønderborg blev fyret fra sin 
seneste arbejdsplads, da der 
ikke var meget at lave. Han 
blev efterfølgende sygemeldt 
i en længere periode. Nu er 
han raskmeldt og aktivt job-
søgende. For nyligt har han 
deltaget i en fællessamtale på 
Jobcentret, og det gik over al 
forventning.

”Det gik overraskende 
godt. Jeg er altid lidt nervøs 
og bryder mig ikke om at 
skulle ned på jobcentret, 
men det gik virkelig godt. Det 
var en god samtale, og det 
var rart at have en med fra 
Metal. Jeg følte, at han var 
der som støtte for mig. Jeg 
følte lidt mere, at jeg ikke 
bare fik trukket ting ned over 
hovedet”. 

Hvad håber du for frem-
tiden?

”Jeg håber at finde en 
arbejdsplads som svejser. De 
sagde på Jobcentret, at hvis 
jeg fandt et sted, der ville an-
sætte mig, så betaler de mit 
certifikat, hvis der er behov 
for det”. 

Kurt Christoffersen fra 
Sorø har også fået et godt 
udbytte af fællessamtalerne.

”Jeg stoppede som 
automekaniker efter 26 år, 
og så kontaktede jeg min 
Metalafdeling i Slagelse og 
blev tilbudt nogle kurser. De 
rådgav mig og vidste, hvilke 
kurser jeg skulle tage. Jeg fik 
job 3-4 dage efter og er nu 
på Storebælt. De tip, jeg fik til 
fællessamtalen, virkede – for 
eksempel at jeg skulle ringe 
til arbejdsgiveren i stedet for 
at skrive”.

Hvad håber du for frem-
tiden?

Jeg håber, at jeg kan blive 
her, nu hvor jeg har fået 
foden indenfor.

Johnny Peter Larsen 
var langtidsledig ind-

til den dag, han var 
til samtale med en 

af Metals nyansatte 
jobkonsulenter. Nu 

er Johnny fastansat i 
Coop Danmark.
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”DU HAR JO 
TRUCKKORT!”
Efter lang tids ledighed kom en overset fordel Johnny 
Peter Larsen til gode, da han var til samtale i a-kassen.
TEKST: RASMUS STEGMANN / FOTO: MARTIN BUBANDT

På Coop Danmarks lager i 
Albertslund fræser Johnny 
Peter Larsen frem og tilbage 
på sin elhest med et smil på 
læben. Smilet er umuligt at 
slå af for tiden, da Johnny ef-
ter en lang ledighedsperiode 
endelig har fået fast arbejde. 
For Johnny blev en samtale 
med Dansk Metal afgøren-
de, efter han blev foreslået 
at skifte branche. Tidligere 
arbejdede Johnny med glas-
produktion hos Ardagh Glass, 
men under en rådigheds-
samtale med Metal Sydøst, 
hvor jobkonsulent Lars Bo 
Hansen var med, skete der 
pludselig noget.

Lars Bo Hansen havde 
nemlig forbindelser inden for 
lager- og logistikbranchen. 
Pludselig under samtalen 
udbrød han: ’Du har jo truck-
kort! Hvorfor bruger du det 
ikke?’ 

Johnny havde indtil da 
søgt job i industrien. Her 
havde han tidligere været 
ansat, indtil en arbejdsskade 
satte en stopper for det til-
bage i 2012. Pludselig gik det 
dog op for ham, at der var 
muligheder andre steder.

”Jeg gik otte måneder på 
sygedagpenge og blev ope-
reret. Derefter røg jeg tilbage 
i dagpengesystemet. Dansk 
Metal ved mere om, hvor du 
skal søge. De viste mig nogle 
tal, der sagde, at der kun var 

27 jobs inden for produktion, 
men der var 168 inden for la-
ger. Så der var større chance 
for at få et arbejde”. 

Samtalen nåede kun netop 
at være overstået, da Johnny 
fik et opkald med et tilbud, 
han ikke kunne sige nej til.

”Jeg var lige gået, så 
ringede Lars og sagde, at han 
havde arrangeret et møde i 
Taastrup vedrørende et kur-
sus i lagerarbejde og herefter 
gik det hurtigt. Jeg fik tilbudt 
en samtale hos Coop hvor 
jeg røg direkte i 14-dages 
oplæring som ferieafløser”.

Heidi Reimann Mortensen  
fra Coop var med til at 
ansætte Johnny, og hun 
forklarer, at de havde deres 
forbehold, da de skulle an-
sætte ham. Samtalen gik dog 
over forventning.

”Vi har generelle forbehold, 
når vi har med langtidsledige 
at gøre, men efter samtalen 
med Johnny besluttede vi, 
at vi faktisk gerne ville give 
Johnny en chance. 

Fremtiden ser lys ud, og 
Johnny er blevet fastansat  
på Coops lager fra den  
1. september på trods af, 
at hans stilling kun var som 
ferieafløser. Det glæder ham.

”Jeg kan godt lide hårdt 
fysisk arbejde, og jeg kan godt 
lide at være her, og jeg håber, 
at jeg er her i mange år.” 
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Kom videre • Job & Karriere

Arbejdslivet kan nogle gange skifte spor hurtigere, end 
man regner med. Det ved den 48-årige maskinarbejder 
Poul Bach. Fra den ene uge til den anden gik han fra at lave 
brændeovne til at lave projektiler. I mellemtiden lå først  
en fyring og så en jobformidling gennem Dansk Metal.
TEKST: ALLAN PETERSEN / FOTO: BRIAN RASMUSSEN

Det er mandag den 13. april. 
Den 48-årige maskinarbejder 
Poul Bach tager sin sølvgrå 
Ford Mondeo og kører til 
Metal Vendsyssels afdeling 
på Håndværkervej i Frede-
rikshavn. Han er lige blevet 
afskediget fra brændeovns-
fabrikanten Rais, som skulle 
skære ned efter et under-
skud. Så han skal hen i Metal-
afdelingen og høre, hvordan 
reglerne er for afvikling af 
overarbejdstimer, før man 
kan få dagpenge.

Understøttelsen får Poul 
Bach dog ikke brug for. 
Tilfældet vil, at en anden Poul 
– nemlig Rasmussen – er i 
Metalafdelingen på samme 
tidspunkt. Han er tillidsre-
præsentant på ammunitions-  
og våbenfabrikken Denex i 
Frederikshavn og er i Dansk 

Metal for at få dem til at 
hjælpe med at finde nye 
kolleger.

På det tidspunkt kender 
Poul Rasmussen og Poul 
Bach ikke hinanden, men det 
kommer de til.

Da Poul Bach kommer 
hjem senere på dagen, har 
Metal Vendsyssel nemlig 
allerede sendt en mail til ham 
med en anbefaling om at 
søge på Denex. Det gør han, 
og ugen efter har han været 
til samtale og skrevet under 
på en ansættelsesaftale.

METAL KENDER DIG
”Jeg var egentlig ikke bekym-
ret for, om jeg kunne finde et 
nyt job, men jeg havde godt 
nok ikke regnet med, at det 
gik så hurtigt”, fortæller  
Poul Bach.

Han var faktisk blevet 
opfordret af nogle tidligere 
arbejdskolleger til at søge på 
Denex, men han havde også 
hørt, at de lige havde fyret 
nogle.

”Så det var ikke det første 
sted, jeg havde tænkt mig at 
søge, men det viser, at Metal 
har fingeren på pulsen. Jeg 
var egentlig ikke klar over, at 
Metal kunne finde job til en. 
Det har jeg så fundet ud af 
nu, og det giver jo egent-
lig god mening, at de har 
mange følere ude og kender 
virksomhederne. For de er 
selv metallere og har været 
ude på arbejdspladserne her 
i området. Det ved jeg, fordi 
jeg selv har arbejdet sammen 
med nogle af dem gennem 
årene”, siger Poul Bach.
 

STÆRKT NETVÆRK
For Dansk Metal Vendsyssel 
er lokalkendskabet og de 
personlige kontakter afgø-
rende.

”Vi har brugt 25 år på at 
opbygge et unikt netværk 
til virksomhederne heroppe. 
Det betyder, at vi i dag har et 
fast og tæt samarbejde med 
omkring 150 virksomheder, 
der bruger os, når de skal 
ansætte nye folk. Det sker 
som regel gennem Metal-
tillidsrepræsentanten og giver 
os mulighed for at tilbyde 
job, som aldrig bliver annon-
ceret nogen steder, men 
kun formidlet af os direkte 
til medlemmerne”, forklarer 
kasserer i Metal Vendsyssel, 
Søren Larsen.

 FRA JOB 
    TIL JOB 
PÅ EN UGE
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Poul Bach brugte 
Dansk Metal, da 
han skulle finde nyt 
job. Han er skiftet til 
Denex, hvor han pri-
mært står med pro-
duktion af projektiler 
til brug i blandt andet 
forsvaret og til jæge-
re. Men han får med 
sin baggrund som 
maskinarbejder også 
større udfordringer, 
når en maskine skal 
skilles fuldstændig ad 
og repareres.

Når du bruger Metal  JobService og 
Metal JobStarter, kommer du et skridt 
foran i jobkøen.

METAL JOBSERVICE
•  Søg i alle ledige job
•  Opret jobagent
•  Gem ledige job på din huskeliste
•  Opret og vedligehold dit cv
•  Søg job målrettet dit cv

METAL JOBSTARTER
Er en samtale til dig, der er blevet sagt 
op. Du får gode råd til:

•  Jobsøgning med Metal JobService
•  Målrettet jobsøgning
•  Målrettet jobformidling
•  Uddannelse

Metal JobStarter er for alle, og hvis du 
er omfattet af en overenskomst, kan 
du tilmed have ret til at holde fri i to 
timer med løn til samtalen.

KOM ET SKRIDT FORAN

Læs mere på danskmetal.dk/jobservice og danskmetal.dk/jobstarter
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Kom videre • Få svar

Hvordan kan jeg finde ud af, om min arbejds-
giver har indbetalt feriepenge og pension? Det 
er et af de spørgsmål, som Dansk Metals lokale 
afdelinger modtager. Læs her tre af de typiske 
spørgsmål – og svarene. Denne gang fra  
Metal Sydfyn.
TEKST: ALLAN PETERSEN / ILLUSTRATION: RASMUS JUUL

Hvordan kan jeg tjekke, 
om min virksomhed  
har indbetalt pension  
og feriepenge – og  
hvad gør jeg, hvis den 
ikke har?

  SVAR:
Alle, der får løn fra en ar-
bejdsgiver, har ret til ferie-
penge. Det skal fremgå af din 
lønseddel, hvor mange ferie-
penge, du har sparet op, og 
hvor meget du eventuelt har 
fået udbetalt i den periode, 
lønsedlen dækker. Hvis du 
er dækket af overenskomst 
på din arbejdsplads, har du 
desuden ret til fem feriefrida-
ge. Dette gælder Industriens 
Overenskomst, men der 
findes lignende ordninger på 
andre overenskomster.
Indbetalingen af pension skal 
også fremgå af din lønsed-
del. Pensionsordningen er 
en del af den overenskomst, 
du har gennem Dansk Metal. 
Er der ingen overenskomst 
på din virksomhed, er det 
ikke sikkert, at du har krav på 
indbetaling af pension. 
På pensionsinfo.dk kan 
du få et samlet overblik 
over indbetalingerne til din 
pension.

Hvad kan jeg få i løn 
som voksenlærling?

  SVAR:
Som voksenlærling er du 

dækket af den overens-
komst, som gælder for dit 
uddannelsesområde. For 
de fleste voksenlærlinge 

på Dansk Metals område 
gælder Industriens Overens-
komst. Anbefalingen er, at du 
som voksenlærling minimum 
får den gældende mindsteløn, 
som nu er 111,85 kr. i timen. 
Har du været ansat i virksom-
heden i mindst 12 måneder, 
før uddannelsesaftalens ind-
gåelse, skal du have mindste-
lønnen. En voksenlærling kan 
selvfølgelig – som alle andre 
– få en højere løn, fx gennem 
de lokale lønforhandlinger.

Hvordan kan jeg få for-
kortet min uddannelses-
tid som voksenlærling?

  SVAR:
Reglerne er blevet ændret 
pr. 1. august i år. Gik du i 
lære inden den dato, kan du 
søge det faglige udvalg for 
uddannelsen om at få nedsat 
læretiden. Nedsættelse 
efter den gamle ordning kan 
ske med baggrund i merit 
(tidligere  relevant job eller 
uddannelse), eller at du skal 
begynde på en videregående 
uddannelse, før din læretid 
slutter.
Hvis du er gået i lære efter 
den 1. august gælder tre  
for skellige ordninger.  
Pr. 1. august 2015 skal alle 
over 25 år starte uddannelsen 
med en realkompetence-
vurdering, som bestemmer 
den samlede uddannelsestid. 
Ordningen hedder Erhvervs-
uddannelse for voksne (EUV).
Læs mere på danskmetal.dk/
uddannelse  

BRUG  
DANSK 
METAL 
Find din afdeling på  
danskmetal.dk/ 
dinafdeling

FÅ ET  
LØNTJEK 

Send din lønseddel til   
lontjek@danskmetal.dk

 FÅ 
SVAR



JOB
ANSØGNING 
OG CV
Få konkret og personlig 
sparring til jobansøgning  
og cv på Metal A-kasses 
workshops for ledige.

DANSKMETAL.DK/WORKSHOP

DU FÅR KONKRETE  
REDSKABER, SOM DU KAN 

ARBEJDE VIDERE MED.
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Tem
a  DANMARK

SOM PRODUKTIONSLAND

FORSKNING 
HJÆLPER  
DANSKE  
VIRKSOMHEDER
Danske produktionsvirksomheder skal være 
blandt de bedste i verden. Men hvordan får 
vi skabt de bedste produkter, så vi kommer i 
front og bevarer vores arbejdspladser? Med 
hjælp fra videnscentre, universiteter og andre 
forskningssamarbejder kan virksomheder  
få optimeret deres produkter og processer, 
så de ikke bare bliver konkurrencedygtige  
– men blandt verdens bedste. 
TEKST: DIANA Ø. PEDERSEN / FOTO: BRIAN RASMUSSEN 
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FORDELE VED 
FORSKNINGS-
SAMARBEJDE

1.   I får den nyeste viden  
og kommer i front.

2.   I vil i mange tilfælde 
øge produktiviteten.

3.   I kan fortsætte 
 produktionen uden  
at lukke ned, mens  
der forskes.

3

1.   Videnscentre som fx GTS’erne (Teknologisk Institut m.fl.).
2.   ErhvervsPhD (den studerende ansættes i virksomheden  

og indskrives på universitet til konkret projekt).
3.  Klynger, leverandører og innovationsnetværk.
4.   Innovationsagenter.
5.  Brancheforeninger.

5 MÅDER AT SKAFFE NY VIDEN PÅ

42 % 
- så stor en del af Danmarks 

produktion kommer fra 
industrien – og det  

er selv om industrien  
”kun” beskæftiger hver  

9. lønmodtager.
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SOM PRODUKTIONSLAND

“Det kræver noget at være 
blandt de bedste i verden i 
dag”, fortæller Klaus Bonde 
Ørskov og tager en nyfræset 
stålkomponent op i hånden.

“Ingen troede på, at denne 
kunne produceres på en 
3-akset drejebænk. Det viste 
sig at være forkert”, forklarer 
han og lægger det aflan-
ge stykke metal tilbage på 
bordet. 

Klaus Bonde Ørskov er 
direktør for videnscentret 
DAMRC i Herning, der er 
specialiseret i procesopti-
mering og indførelse af nye 
teknologier i forbindelse 
med spåntagningsprocesser. 
Siden 2009 har han og ni 
medarbejdere stået i spid-
sen for at levere ny viden til 
danske produktionsvirksom-
heder. Videncentret er en 
non- profit-organisation, som 
har 52 medlemmer, men i 
virkeligheden er fokus på de 
små virksomheder.

DE SMÅ SKAL HAVE 
 LETTERE ADGANG
“Vi vil have fat i de små. Det 
er dem, der bærer de store. 
Hvis underleverandørene for-

svinder, kan Vestas, Danfoss 
og Grundfos heller ikke eksi-
stere i Danmark. De er stærkt 
undervurderede”, fortæller 
Klaus Bonde Ørskov og tilfø-
jer, at de små virksomheder 
ofte også er de virksomhe-
der, der har behovet for at få 
hjælp til viden og udvikling. 

“Det er jo i forvejen dem, 
der har sværest ved at lave 
deres egen forsknings- og 
udviklingsafdeling. Det er 
dem, der har sværest ved at 
banke på universiteternes 
hoveddør og sige, at de ger-
ne vil købe udstyr eller viden 
for flere hundrede tusinde 
kroner”, fortæller han og for-
klarer, at samarbejdet med et 
videnscenter ikke bare giver 
et bedre produkt.

“Vi kan give dem penge 
på bundlinjen. Men vi kan 
også give dem en anden 
vinkel på tingene. For det 
er normalt ikke industrien, 
der kommer og siger: ’Lad 
os nu bruge robotter til at 
bearbejde med!’ Det er der-
imod sådan nogle som os”, 
fortæller Klaus Bonde Ørskov 
i DAMRC’s 1.700 kvm store 
teknologicenter i Herning.

PRODUKTION I  
DANMARK
Men kan virksomhederne 
ikke bare selv opsøge den 
nye viden?

“Det ville være en kæmpe 
udfordring, hvis virksomhe-
derne selv skulle udvikle og 
konstant tænke i nye baner. 
Herude i teknologicenteret er 
det nemmere. Det er jo det, 
vi er sat i verden for”, siger 
Jan Møller, der er værktøjs-
mager i DAMRC og er med til 
at udvikle og teste maskiner 
og produkter.

Og svaret er også me-
get klart hos Klaus Bonde 
Ørskov:

“Har vi brug for produktion 
i Danmark, har vi også brug 
for videnscentre. Så enkelt 
er det. Hvis vi vil konkurrere 
med nogle, der er lige så 
gode som os og samtidig bil-
ligere end os, så er det svært. 
Men konkurrerer vi mod 
nogle, som er billigere end 
os, men ikke så gode – så 
har vi en chance for at klare 
os rigtig godt som produk-
tionsland”, siger direktøren.

VIDEN GIVER  
VERDENSMESTRE
En mere produktiv og konkurrencedygtig dansk industri – det 
er, hvad non-profit- videnscenteret DAMRC i Herning vil bidra-
ge til. Med speciale i fræse-, dreje- og boreprocesser hjælper 
de virksomheder med ikke bare at forbedre deres produktion  
– men også til at blive nogle af de bedste i verden.
TEKST: DIANA Ø. PEDERSEN / FOTO: BRIAN RASMUSSEN

OM  
DAMRC
(Danish Advanced 
Manufacturing  
Research Center)

•  Er 100 procent finan-
sieret af medlemmer 
og projektindtægter 
og er en såkaldt non-
profit-virksomhed.

•  I 2009 var Boeing 
en af initiativtagerne 
til DAMRC, som er 
inspireret af Advanced 
Manufacturing Re-
search Centre (AMRC), 
der blev grundlagt af 
Boeing i samarbejde 
med University of 
Sheffield i 2001. 

•  DAMRC tæller i dag  
52 medlemmer – her-
under industrigiganter 
som Boeing og en 
lang række mindre 
og mellemstore 
virksomheder, samt 
Dansk Metal. Centret 
har 10 medarbejdere 
og vokser år for år. 

•  Ca. 1.000 produk-
tionsvirksomheder 
anslås til at være 
inden for DAMRC’s 
målgruppe.

•  DAMRC samarbejder 
tæt med både danske 
og udenlandske  
universiteter og 
GTS’er.

•  DAMRC er specialise-
ret i procesoptimering 
og indførelse af nye 
teknologier i relation 
til spåntagningspro-
cesser (dreje-, bore- 
og fræseprocesser).
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VIDENSCENTRE 
   Der findes en række forskellige videnscentre 

i Danmark, som henvender sig blandt andet 
til industrien. De største og mest kendte er 
GTS’erne som fx Teknologisk Institut, FORCE 
Technology og AgroTech.

   I de fleste tilfælde betaler virksomheden for 
hjælp til en konkret opgave, men I har også 
mulighed for at søge penge til jeres udvik-
lingsprojekt gennem bl.a. Inno vationsfondens 
ordning InnoBooster, som henvender sig til de 
mindre virksomheder.  
Læs mere på innovationsfonden.dk.

Jan Møller er værktøjsmager og har gennem 
mange år beskæftiget sig med at udvikle og teste. 
Siden begyndelsen af 2015 har han været med til at 
udvikle produkter hos DAMRC. Det ser han som en 
spændende udfordring. Her står han ved en 5-akset 
Hermle C22 fræsemaskine, hvor han er i gang med 
at bearbejde en prototypepart til fremtidens gene-
ratorløsning til elbiler.
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Det går rigtig godt hos  
BUUS  Køleteknik A/S i Frøslev 
på Mors. Med 11 ansatte, 
25 millioner kroner i årlig 
omsætning og en trofast 
kundegruppe verden over 
er direktør Frank Olesen 
godt tilfreds. Men han er 
også realistisk og ved, at skal 
han have en lige så god og 
rentabel produktionsvirksom-
hed om fem år – så skal der 
udvikles.

“Vi har hele tiden fingeren 
på pulsen i forhold til, hvor 
der kunne komme et problem 
på længere sigt”, forklarer 
Frank Olesen og peger på 
en tromle til en flageismaski-
ne, som endnu ikke er helt 
færdig. 

“Her på overfladen plejer 
vi at putte krom på, men vi 
har en formodning om, at 
krom kan blive problematisk i 
forhold til fødevareproduktion 
på længere sigt”, fortæller 
direktøren. 

Derfor tog Frank Olesen 
i efteråret 2014 kontakt til 
videnscentret FORCE Techno-
logy i Brøndby – et såkaldt 
GTS-institut – som lever af at 
levere viden og ny forskning 
til produktionsvirksomheder 
som BUUS.

EN TRENDSÆTTER  
ER FØDT
Med laboratorier, forsøgs-
lokaler og mandskab, der 
tæller ingeniører, professorer 
og metalmedarbejdere fik 
FORCE Technology en af 
BUUS’ tromler sendt over 
til sig i Brøndby. Efter fire 
måneder fik FORCE Techno-
logy løst problemet. Med 
et ultratyndt lag rustfrit stål 
på tromlens overflade slap 
BUUS for tungmetallerne og 
kunne samtidig opretholde 
det lave energiniveau og den 
høje kvalitet. Lige nu kører en 
af BUUS’ nye tromler i test på 
en tysk virksomhed, og det 
tegner godt.

“Vi forventer os rigtig me-
get. Denne løsning er dyrere 
end den med krom, men det 
er et bedre produkt. Vi tror på, 
det bliver lidt af en trendsæt-
ter på verdensplan”, forklarer 
Frank Olesen. 

Og det giver ikke bare 
tilfredshed hos direktøren. Det 
smitter også af i produktionen.

“Det giver en enorm selv-
tillid, at vi laver et produkt, 
der er godt. Men det kræver 
det også, hvis vi skal være 
med i første række”, fortæller 
maskinarbejder Steffen Olsen, 
der har arbejdet på BUUS i 
snart 25 år.

Og selvom virksomheden 
og dens ansatte er meget op-
søgende og gerne vil udvikle 
deres produkter, så kan det 
nogle gange være svært:

“Vi har hverken maskinerne 
eller volumen til selv at teste”, 
tilføjer han.

Men virksomheden vil ikke 
stå stille af den grund. Derfor 
har de allerede en ny proble-

matik, de skal have vendt med 
FORCE.

“Et videnscenter er en god 
partner for os. Det er en flok 
ingeniører og nørder, der 
sidder og udvikler på lige 
præcis det problem, vi har. 
Nogle gange får vi et resultat, 
der flyver lidt heroppe”, siger 
Frank Olesen og løfter arme-
ne op i luften med et smil.

“Men så får vi det lidt ned 
på jorden igen. Og det miks 
fungerer rigtig godt. Det  
er godt med indspark.  
Det fungerer godt for os”, 
slutter han. 

BUUS Køleteknik A/S på Mors har fået udviklet en rustfri 
overflade, så kølevirksomheden ikke bare bliver bane-
brydende – men også løser et af fremtidens energi- og 
 tungmetalproblemer inden for ismaskiner.
TEKST: DIANA Ø. PEDERSEN / FOTO: BRIAN RASMUSSEN

Steffen Olsen laver trom-
lerne til ismaskinerne fra 
opskæring til færdiggø-

relse. Samarbejdet med et 
videnscenter er vigtig for 

en virksomhed som BUUS, 
da de ikke har volumen til 

selv at teste og forske.  

HER BLIVER 
FREMTIDENS 
PROBLEMER IKKE 
LAGT PÅ IS

OM BUUS 
KØLE
TEKNIK 
A/S
•  Virksomheden var 

tæt på at gå konkurs 
i 1995, men med 
Frank Olesen som ny 
ejer gemmenførte 
virksomheden en turn 
around og i stedet 
for at sprede sig, blev 
sigtet stillet skarpt 
ind på produktion og 
salg af ismaskiner til 
industriel brug, såsom 
fiskeindustrien, bage-
rier og kødbranchen. 
Nu omsættes der for 
25 millioner kroner, og 
inden for fem år for-
ventes det fordoblet.

•  Buus Køleteknik eks-
porterer 90 procent af 
sin produktion, og de 
største aftagerlande 
er USA, Rusland og i 
Afrika. Virksomheden 
har 11 medarbejdere, 
heraf syv metallere.
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Kenni Frøslev er smed og 
tig-svejser væskerørene til 
ismaskinerne. Han mener 
ikke bare, det er spæn-
dende, men en regulær 
nødvendighed at holde 
sig opdateret og udvikle 
produkterne med både  
underleverandører, videns-
centre og kolleger.

 
 
12.000 FLERE 
INDUSTRIAN
SATTE I 2016 
Dansk Metal forudser, 
at industribeskæfti-
gelsen vil stige både i 
år og næste år. Der er 
udsigt til 12.000 flere 
industriarbejdspladser i 
Danmark i 2016. 
Kilde: Dansk Metal

BUUS... 
producerer 130-150 enheder  

om året og forventer en 
fordobling inden for de næste 

fem år pga. den nye rustfrie 
overflade.

 Et videnscenter er en god  
partner for os. Det er en flok  

ingeniører og nørder, der sidder og 
udvikler på lige præcis det  

problem, vi har. 
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SKAL 
JOBBET 
FINDE 
DIG?
Så brug Metal JobService

DANSKMETAL.DK/METALJOBSERVICE

1.816 
MEDLEMMER FIK JOB  

GENNEM METAL  
JOBSERVICE I 2014
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Tips, viden og 
gode tilbud
NYTTIG VIDEN TIL DIT ARBEJDSLIV,  
SMARTE APPS OG GODE TILBUD FRA METAL.

Godt arbejde
PLUS • JOBSTAFETTEN • DIT ARBEJDSMILJØ • SPOT PÅ • PÅ BESØG • MIN SVENDEPRØVE

Bliv klogere på dit 
 arbejdsmiljø
En ny app, ’Arbejdsliv’, fra LO 
giver dig og kollegerne mulighed 
for at teste hinanden i, hvor me-
get I ved om jeres arbejdsmiljø. 
App’en består af små, forklarende 
videoer, quizzer og uddybende 
tekster til de mange spørgsmål 
om arbejdsmiljø, som I kan ud-
fordre hinanden med. Find den i 
App Store eller Google Play.

Sid ordentligt – i bilen
Sådan finder du den gode kørestilling:
1.   Juster sædets afstand fra pedalerne, så knæene er let 

bøjede. Indstil sædehøjden forholdsvis højt – det sikrer 
mulighed for at præstere den maksimale bremsekraft.

2.   Juster rat og sæderyg, så albuerne er bøjet næsten  
90 grader. Selv når hånden griber længst væk, skal 
albuen fortsat være en anelse bøjet.

3.   Stram selen til.
4.   Grib om rattet klokken kvart i tre, så er du bedst  

forberedt, hvis du skal undvige i trafikken.
Kilde: bilzonen.dk

Drej et nummer
Den Gamle By i Aarhus inviterer til en weekend med 
masser af telefonnostalgi den 19.-20. september. Her 
kan du se en udstilling af telefoner fra hele 1900-tallet 
og besøge museets telefoncentral fra 1927. De frivillige 
i Den Gamle Bys telefonlaug vil også holde foredrag 
om telefonens historie.
Weekenden efter – den 26.-27. september – er turen 
kommet til at fortælle om pladespillerens historie.
Læs mere på dengamleby.dk

Få tjekket din 
kontrakt
Har du fået nyt job? 
Eller er du i tvivl om, 
hvorvidt din ansættel-
seskontrakt er i 
orden? Så få den 
tjekket af Dansk  
Metals eksperter. Vi 
giver dig svar inden 
for 24 timer – så du 
ved, om du trygt kan 
sætte din underskrift 
på den.  
danskmetal.dk/ 
kontrakttjek

Får du nok i løn?
Prøv Dansk Metals lønberegner på 
danskmetal.dk/beregnere, og se, 
hvordan din løn ligger i forhold til 
andre med samme fag og i samme 
område som dig.
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ER DIN 
KONTRAKT  I ORDEN?

Er du i tvivl om, hvorvidt  din ansættelseskontrakt er  i orden? Så lad Dansk Metal tjekke om den lever op  til reglerne. Det er hurtigt  og nemt. 

SEND DIN  
KONTRAKT TIL  24TIMER@DANSKMETAL.DKPÅ HVERDAGE  HAR DU SVAR INDEN  FOR 24 TIMER.
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Mænd lever i gennemsnit 3-4 år 
kortere end kvinder, og de er også 
mere ramt af alvorlige sygdomme, 
der gør, at de optager flere pladser 
på hospitalerne - og så går de 
væsentlig sjældnere til lægen end 
kvinder! Det vil en ny hjemmside 
forsøge at hjælpe med til at ændre 
på. Hjemmesiden er en symptom-
tjekker til mænd, så du hurtigt og 
enkelt kan få et godt råd, hvis du 
mærker det gør ondt. Hjemmesiden 
hedder tjekdigselvmand.dk og er 
udviklet af læger og psykologer i 
samarbejde med Netdoktor.dk. 
Den kan også bruges på mobilen.

TJEK DIG 
SELV, MAND!
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NAVN:  
Flemming 
Thagaard.

ALDER:  
43 år.

BESKÆF-
TIGELSE:  
Landbrugs-
maskin-
mekaniker.

ARBEJDS-
PLADS:  
Hans Holm 
Maskinforret-
ning.

GRUNDLØN:  
168 kr. i timen.

Hvis en maskine 
går i stykker i 

høsten, og vejr-
udsigten lover regn 
de næste tre dage, 
så gælder det om 
at arbejde hurtigt, 

fortæller Flemming 
Thagaard.

 Det er en fornøjelse, når jeg  
løser andres problem og får maskinen  

til at køre igen 
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HØST, IT OG GYLLE
En dygtig landbrugsmaskinmekaniker skal vide meget om 
traktorer og mejetærskere, men man skal også følge udvik-
lingen i landbrugets dyrkningsformer, mener mekanikeren 
Flemming Thagaard. Og så skal man ikke være sart, når det  
er gyllesæson.
TEKST: METTE GLUD OLSEN / FOTO: ROBERT ATTERMANN

HVORDAN SER EN 
 TYPISK ARBEJDSDAG 
UD?
Om morgenen kører jeg ud 
til en landmand, fordi en 
maskine er gået i stykker og 
finder ud af, hvad der er i ve-
jen. Hvis det fx er en foder-
maskine, skal det gå hurtigt, 
for dyrene skal jo have mad. 
Skal jeg ikke ud til andre kun-
der bagefter, laver jeg service 
på værkstedet. Fx gør jeg 
brugte traktorer klar til salg. 
Så der er både mekanik, it og 
kundekontakt i arbejdet.

HVAD ER DET BEDSTE 
VED ARBEJDET?
Det er en fornøjelse, når 
jeg løser andres problem 
og får maskinen til at køre 
igen. Derudover er der ikke 
to dage, der er ens. Og der 
er hele tiden udvikling på 
området. Vi bruger computer 
mere og mere som redskab. 
Det, synes jeg, er spænden-
de. Det er afvekslingen og 

udviklingen, der gør, at det 
stadig er interessant, selvom 
jeg har været her i 20 år.

HVAD ER MINDRE GODT 
VED ARBEJDET?
Når gyllesæsonen kommer, 
skal man ikke være sart. Og 
så skal vi ud i al slags vejr. 
Om vinteren, når jeg er ude 
at lave service i frostvejr og 
ligger i en lade, hvor det 
trækker ind, så er det ikke 
spændende. Men det hører 
med.

ER ARBEJDET SÆSON
PRÆGET?
Ja. I høsten ringer alle land-
mændene på én gang. Der 
arbejder vi til langt ud på af-
tenen. For hvis en landmand 
ringer klokken ni om aftenen 
og siger: ’Vi er kørt i stykker, 
og jeg kan se på vejrudsig-
ten, at der kommer regn de 
næste tre dage’, så er det 
bare om at få den til at køre 
hurtigst muligt. Om vinteren 

er det mere snerydningsma-
skiner, vi laver. Men fra der er 
sået og frem til høsten, er her 
rimelig stille og roligt.

HVAD ER DIN MEST 
SPECIELLE OPLEVELSE I 
JOBBET?
Jeg tog til USA og arbejdede 
på en farm i et halvt år, da 
jeg var nyuddannet. De har 
større landbrug og derfor 
større maskiner, og jeg repa-
rerede ikke kun maskinerne, 
jeg kørte dem også. Det var 
en pebermyntefarm, hvor 
de udvandt olie fra peber-
mynteplanterne til brug i fx 
tandpasta og tyggegummi. 
Det var en oplevelse, jeg ikke 
ville have været foruden.

HVORFOR VILLE DU 
VÆRE LANDBRUGS
MASKINMEKANIKER?
Jeg har altid haft interesse 
for landbrug. Der lå mange 
gårde der, hvor jeg voksede 
op, og det var spændende 

at se de store maskiner køre 
ude på marken, når jeg kom 
hjem fra skole.

SKAL MAN VIDE NOGET 
OM LANDBRUG?
Ja. Der kommer hele tiden 
nye dyrkningsformer, som 
kræver nye maskiner. Så man 
skal sætte sig ind i det nye 
inden for landbruget. Her i 
området dyrker landmæn-
dene fx meget biomajs, der 
bruges til brændstof. Så skal 
vi kunne levere snittere, der 
snitter de her majs fint nok, 
til at de kan lave biomassen.

HVEM SKAL HAVE  
STAFETTEN NÆSTE 
GANG?
En, der arbejder med 
 Forsvarets artilleri. 

Sådan bliver du 
landbrugsmaskin
mekaniker
Vil du arbejde med 
traktorer, mejetærskere 
og andre maskiner, der 
bruges i landbruget, 
skal du tage entrepre-
nør- og landbrugsma-
skinuddannelsen på en 
af landets erhvervssko-
ler. Efter et grundforløb 
specialiserer du dig i 
landbrugsmaskiner.  
Du lærer at finde fejl  
og reparere bl.a.  
motorer, styretøj, 
bremser, el og hydrau-
lik. Uddannelsen tager 
4 år og kombinerer 
skole og praktik. Læs 
mere på ug.dk.

Flemming Thagaard 
arbejder primært med 
traktorer, men Hans Holm 
Maskinforretning laver 
alt fra mejetærskere til 
minilæssere og plæneklip-
pere for både landbrug, 
gartnerier, entreprenører 
og boligforeninger.

It bliver et mere og 
mere vigtigt redskab for 

 Flemming Thagaard. 
Han bruger bl.a. com-
puteren til fejlfinding.
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VIDSTE DU? Maskinførere, mekanikere og produktionsmedarbejdere er blandt 
de jobgrupper, hvor der sker flest arbejdsulykker i forhold til antallet af ansatte. 
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Et fald fra en stige, en kemisk ætsning eller en mistet finger. 
Ulykker på jobbet kan ske på mange måder og give forskel-
lige skader, og nogle ulykker har alvorlige menneskelige 
konsekvenser. Men ulykker kan forebygges.
TEKST: METTE GLUD OLSEN / ILLUSTRATION: RASMUS JUUL

å mange virksom-
heder er der rutiner 
og vaner, værktøj og 

maskiner samt omgivelser og 
opgaver, som giver risiko for 
ulykker. Mange af farerne kan 
virke som bagateller, men 
nogle gange skal der ikke 
meget til, før det går galt. Og 
hvis ændringerne først kom-
mer, efter skaden er sket, er 
det ikke til stor hjælp for den, 
der er kommet til skade. Der-
for er det vigtigt at forebygge 
ulykker på jobbet.

SIKKERT HJEM
Det er din arbejdsgiver, der 
har ansvaret for sikkerheden. 
Men vil I undgå ulykker, kræ-
ver det en indsats fra alle – 
både ledelse, arbejdsmiljøre-
præsentant og medarbejdere 
skal være villige til at gøre en 
indsats, hvis alle skal komme 
sikkert hjem fra arbejde. I dag 
er det langt fra alle, der kom-
mer hjem uden skader. 

Sidste år oplevede 33 
procent af Dansk Metals 
medlemmer, at der skete  
1-5 ulykker på deres arbejds-
plads. Mange arbejdsulykker 
kræver blot et besøg hos 
lægen, men nogle ulykker 
er så alvorlige, at man bliver 
invalid. Og hvert år er der 
mennesker, der dør på grund 
af ulykker på arbejdspladsen. 

P

SÅDAN SLIPPER 
DU FOR ULYKKER
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 1  Følg procedurerne  
og spring ikke 
sikkerheden over. 
Heller ikke selv om 
du har travlt.

 2  Grib ind, når du ser 
en kollega arbejde 
usikkert.

 3  Ryd op. Mange ulyk-
ker sker, fordi der 
ligger ting og flyder.

 4  Overvej risikoen for 
ulykker, når du skal 
løse en ny opgave, 
får nyt arbejdssted 
eller ny maskine, og 
planlæg, hvordan du 
undgår ulykkerne.

 5  Tag hånd om dine 
unge kolleger. 
Nyuddannede og 
lærlinge har større 
risiko for at komme 
ud for ulykker på 
grund af manglede 
erfaring, viden og 
oplæring. Giv derfor 
grundig instruktion.

5 
GODE 
RÅD  

TIL MEDARBEJDERE

VIDSTE DU? Inden 2020 skal antallet af alvorlige arbejdsulykker  
nedbringes med 25 procent i forhold til 2011. Det er et af målene,  
som et bredt flertal i Folketinget står bag.

40.000 
ULYKKER
Flere end 40.000 arbejds-
ulykker bliver hvert år 
anmeldt til Arbejdstilsy-
net. Men der sker langt 
flere ulykker end det, for 
mere end halvdelen af 
de arbejds ulykker, der 
behandles på skadestuen, 
bliver ikke anmeldt. Det 
betyder, at mange ulykkes-
ramte går glip af erstatning.
Kilde: LO-rapporten  
Underrapportering af  
arbejdsulykker, april 2015.

Kilde: Johnny Dyreborg, seniorforsker, 
cand.techn.soc., ph.d., Det Nationale  
Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
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      ALDRIG 
 ARBEJDE 
              IGEN 

Metalmedlem Per Sundall Pedersen fik 
ødelagt ryggen på jobbet – en ulykke, der 
kunne være undgået, hvis virksomheden 
havde lyttet til ham. Nu har han fået erstat-
ning. Men arbejdet får han aldrig tilbage.
TEKST: METTE GLUD OLSEN / FOTO: BRIAN RASMUSSEN

Hunden Teis holder Per 
Sundall Pedersen i gang 
efter ulykken. De går tur 
i skoven hver morgen, 
hvorefter metalleren er 
tvunget til at ligge ned i 
en time pga. rygskaden.

HAR DU 
VÆRET UDE 
FOR EN 
ULYKKE?
Så kontakt din Metal-
afdeling. Afdelingen 
hjælper dig med at 
søge om erstatning. 
Find din afdeling på 
danskmetal.dk/ 
finddinafdeling. Det 
er din arbejdsgivers 
pligt at anmelde 
ulykken til Arbejdstil-
synet. Metal hjælper 
dig, hvis din arbejds-
giver ikke anmelder 
ulykken.
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Jeg tog en ma trice, der 
vejer omkring 40 kilo, 

og gik 5-6 meter med den. 
Den skulle op på øverste 
hylde”, fortæller Per Sundall 
Pedersen. 
Han arbejdede med repara-
tion af værktøj i en virksom-
hed i Sønderjylland og var 
glad for sit job.

”Normalt skulle jeg ikke 
løfte 40 kilo. Vi havde løfte-
grej. Men de øverste hylder 
sad så højt, at løftegrejet ikke 
kunne nå. Klask! sagde det 
så. Jeg faldt og kunne ikke 
rejse mig op igen”, fortæller 
maskinarbejderen. En af hans 
ryghvirvler var hoppet 2½ cm 
ud fra rygsøjlen. Det skete 
den 5. august 2008. En dato, 
han aldrig glemmer. Dagen 
efter blev hylderne sæn-
ket, så løfteudstyret kunne 
bruges.

”Det havde jeg selv bedt 
om at få gjort, inden ulykken 
skete. Jeg vidste jo godt, det 
ikke var særlig smart at løfte 
de der tunge ting”, siger Per 
Sundall Pedersen. 

Han ærgrer sig over, at 
virksomheden først lyttede til 
ham, efter han var kommet 
til skade, for:

”Jeg kommer aldrig til at 
arbejde igen”.

ACCEPTERER DET
Den besked var svær for Per 
Sundall Pedersen at accep-
tere.

”Det første 1½ år var hårdt. 
Jeg havde aldrig forestillet 
mig, at jeg ikke kunne arbej-
de. Jeg har arbejdet, siden 
jeg var 14 år gammel og 
 været glad for det”, siger han. 

Et år efter ulykken blev 
han opereret og indstillet 
til førtidspension. Det fik 
han. Og det var trods alt en 
lettelse, fortæller Per Sundall 
Pedersen:

”Nu har jeg affundet mig 
med, at sådan er det. Jeg må 
få det bedste ud af det. Så 

hver morgen kører jeg i sko-
ven og går tur med hunden”.

METAL I RYGGEN
De mange gåture holder ham 
i gang. Ryggen kan nemlig 
ikke holde til, at han sidder 
stille. Men efter hver gåtur 
er han nødt til at lægge sig i 
en time. Men han kan heller 
ikke ligge ned for længe ad 
gangen.

”I det første år efter ulykken 
kunne jeg kun sove 1 time 
ad gangen, så op og gå i 2 
timer, og så sove 1 time igen. 
Det gjorde så ondt, at jeg ikke 
kunne ligge ned”, fortæller 
han. Efter operationen kan 
han sove om natten igen.

”Det er guld værd efter et 
år uden god nattesøvn”, siger 
Per Sundall Pedersen og 
smiler. Ryghvirvlen bliver nu 
holdt på plads af metalskruer. 
Selvom operationen hjalp, 
lever han med smerter 24 
timer i døgnet trods medicin. 
Lægerne har slået fast, at det 
aldrig bliver bedre, end det 
er nu. Og det hele skyldes 
en ulykke, der kunne være 
undgået.

”Lad være med at lave  
noget, du kan komme til  
skade af”, råder metalleren:

”Og vær i en rigtig fagfor-
ening. Kommer du først galt 
af sted, så finder du ud af, 
hvor nødvendigt det er. De 
penge er satme givet godt 
ud”. 

Dansk Metal kørte en sag 
for Per Sundall Pedersen, som 
har fået erstatning. Han for-
tæller, at hvis han ikke havde 
fået hjælp af Hardy  Høll Niel-
sen fra Metal Kolding- Vejen-
Vojens, havde han opgivet 
sagen for længe siden.

”Hardy har været helt emi-
nent til at hjælpe mig. Jeg 
kan ikke rose ham nok. Det 
er ikke til selv at vide, hvad 
man gør i sådan en situation. 
Jeg er så taknemlig”.

“

PER HAR 
FÅET 
ERSTAT NING
Dansk Metal har kørt en 
sag for Per Sundall Peder-
sen. Arbejdsskadestyrelsen 
afgjorde, at han havde 75 
procent erhvervsevnetab 
og 20 procent varige 
mén. Men virksomhedens 
forsikringsselskab ankede 
afgørelsen, fordi den læge, 
som forsikringsselska-
bet havde sendt ham til, 
mente, at Pers ryg havde 
været slidt i forvejen, og 
Ankestyrelsen nedsatte 
derefter afgørelsen til 50 
procent og 10 procent. 
Metal besluttede at køre 
en retssag mod Ankesty-
relsen, for: ”Jeg fejlede jo 
ikke noget, inden ulykken 
skete”, fortæller metalleren. 
Ankestyrelsen erkendte, 
at påstanden ikke kunne 
bevises, og efter 7 års 
ventetid er afgørelsen nu 
igen på 75 procent og 20 
procent erhvervsevnetab 
og méngrad. Derudover 
har Metal kørt en erstat-
ningsansvarssag, hvor Per 
Sundall Pedersen i forlig fik 
udbetalt 50.000 kr. mere, 
end virksomheden tilbød. 
”Jeg er lettet over, det er 
overstået nu”, siger han.

SIKKERT NYT
I det nye nr. af Dansk Metals 
nyhedsbrev om arbejds-
miljø SikkertNyt.dk har din 
arbejdsmiljø- og tillidsre-
præsentant fået en kort 
gennemgang af de regler og 
metoder, som I kan bruge 
til at forebygge ulykker. Det 
handler om at se ulykkerne, 
inden de sker.

 JEG HAVDE ALDRIG  
FORESTILLET MIG, AT JEG IKKE  

KUNNE ARBEJDE  
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DONG stiller høje sikkerhedskrav til sine 
underleverandører. For det er vigtigt, at 
alle kommer hele hjem, mener DONG. 
En af de virksomheder, der lever op til 
kravene, er Semco Maritime, der fore-
bygger ulykker.
TEKST: METTE GLUD OLSEN / FOTO: DONG ENERGY A/S

     ”ULYKKER  
KAN UNDGÅS”

VIDSTE DU? Din arbejdsgiver skal 
anmelde ulykker på jobbet til  
Arbejdstilsynet via EASY på easy.ask.dk
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300 km ude i Nordsøen lig-
ger platformen Siri. Siri er ejet 
af DONG, og DONG-med-
arbejderne arbejder side om 
side med Semco Maritimes 
medarbejdere. Selvom de er 
ansat i hver sin virksomhed, 
gælder samme sikkerheds-
regler. For:

”Din sikkerhed er min 
sikkerhed er vores sikker-
hed”, siger Keld Fjord, der er 
sikkerhedschef for DONG’s 
offshoreplatforme. Han hen-
tyder til, at hvis én medarbej-
der slækker på sikkerheden, 
er alle medarbejdere i fare 
for en ulykke, uanset hvilken 
virksomhed, der står på an-
sættelseskontrakten.

”Det er førsteprioritet, 
at alle kommer hele hjem. 
Derudover skaber ulykker et 
dårligt ry. Derfor er sikkerhed 
en investering”, siger han, og 
fortsætter:

”Så inden vi skriver kontrakt 
med et selskab, vurderer vi 
deres sikkerhedsniveau over 
de seneste fem år, samtidig 
med at vi stiller lige så store 
krav til dem som til os selv”.

SIKKERHED FØR PRIS
Verner Andersen er Vice 
President for offshoreper-
sonale hos Semco Maritime. 
Han forklarer, hvorfor Semco 
Maritime forebygger ulykker:

”Mange olieselskaber, der 
udbyder job, kræver at se 
vores ulykkesstatistik, før de 
vil have et tilbud fra os. Så 
hvis vi ikke tager sikkerheden 
alvorligt, får vi ikke lov til at 
byde på jobbene”. 

Derudover vil Semco 
Maritime gerne have medar-
bejderne hjem i samme til-
stand, som da de tog afsted, 
uddyber han:

”Vi har som grundhold-
ning, at ulykker kan undgås. 
Men der sker stadig ulykker. 
Derfor må vi aldrig slappe af 
med sikkerheden. Vi er ikke 

tilfredse, før vi kommer ned 
på nul ulykker”. 

Sammenligner man med 
andre brancher, fx bygge-
branchen, har offshore-
branchen imidlertid kun få 
ulykker.

”Det viser, at det virker at 
gøre en indsats for sikkerhe-
den”, siger Verner Andersen. 

DET HANDLER OM 
 ADFÆRD
Semco Maritime-medarbej-
deren Henrik Popp arbejder 
på Siri-platformen. Han kan 
mærke, at høj sikkerhed 
nytter, men:

”Sikkerhed må aldrig blive 
rutinepræget. Man kan ikke 
bare gøre det samme som 
sidst, for der kan være for-
hold, der er ændret. Selvom 
du har været derude i mange 
år, skal du se på arbejdet og 
sikkerheden med nye øjne 
hver gang”, forklarer han. 

Det er Keld Fjord enig i:
”Vi kan købe os til sikker-

hedsudstyr, og vi kan skrive 
kilometerlange sikkerheds-
procedurer. Men hvis 
mennesket har en ’det går 
nok’-holdning, er det nyt-
tesløst. For mennesket skal 
være med. Derfor arbejder vi 
meget med adfærd”. 

Det gør de ved at skabe en 
god sikkerhedskultur. Henrik 
Popp giver et eksempel på, 
hvordan han oplever sikker-
hedskulturen i sin hverdag:

”Hvis jeg ser nogen, der 
laver en usikker handling, så 
siger jeg: ’Husk at holde ved 
gelænderet på trappen’ eller 
’Husk selen, når du står på 
stigen’”. 

Det glæder Verner 
 Andersen.

”Man griber jo ikke ind for 
at genere, men fordi man 
ikke vil have, at ens kolleger 
skal komme til skade”, slutter 
han af.

Stil krav til samarbejdspartnere
   Vurder underleverandørers sik-

kerhed, inden kontrakten under-
skrives.

   Hold sikkerhedsmøde med ledel-
sen hver måned og med alle hver 
14. dag.

Skab en god sikkerhedskultur
   Det skal være accepteret og på-

tvunget, at medarbejdere griber 
ind, når kolleger arbejder usikkert.

   Ledelsen skal gå forrest.
   Vis, at det har konsekvenser, hvis 

ledelse eller medarbejdere er lige-
glade med sikkerheden.

   Evaluer og lær af uønskede hæn-
delser, så de ikke sker igen. Det 
gælder også situationer, hvor der 
kunne være opstået en ulykke.

Giv instruktion og uddannelse
   Sørg for, at medarbejdernes 

holdning til sikkerhed stemmer 
overens med jeres krav, inden 
ansættelse.

   Nye medarbejdere skal bære hjelm 
af særlig farve de første 6 uger.

   Uddan løbende medarbejdere og 
ledelse i sikkerhed.

   Lav handlingsplaner for de områ-
der, hvor I særligt gerne vil fore-
bygge ulykker. Sikkerhedsorgani-
sationen udarbejder og evaluerer 
planerne én gang om året.

Gennemgå sikkerhed inden 
arbejde
   Før medarbejdere begynder på en 

opgave, skal de lave en sikker-
hedsanalyse, som skal godkendes.

   Medarbejdere, der skal udføre en 
opgave sammen, mødes på stedet 
og gennemgår sikkerheden for 
værktøj og udstyr.

   Alle skal altid bære sikkerhedsreg-
lerne på sig.

SÅDAN GØR 
DONG OG 
SEMCO  
MARITIME

Semco Maritime-medarbejderen 
Henrik Popp arbejder på DONG’s 
platform SIRI. Han er glad for den 
høje sikkerhed.
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1 

3 

1-2  Christian Petersen fastgør tre 
stænger ud fra skibets ræling, én 
på skibets ene side og to på skibets 
anden side. Fra hver stang hænger 
en snor. De tre snore bindes sammen 
under skibet, og en kugle i massiv 
kobber fastgøres i snorenes ende. I 
skibets skrog sidder tre ekkolodder 
som udsender lyde med forskelli-
ge frekvenser. Man bruger nemlig 
forskellige frekvenser til at måle 
forskellige arter fisk. Kuglen placeres 
under skroget. Når et ekkolod udsen-
der lyde, som rammer kuglen, ved 
Christian Petersen præcis hvor meget 
ekko kuglen skal give. Ekkoerne 
måles på computere i skibets lytte-
rum, hvor to biologer arbejder tæt 
sammen med elektroteknikerne.  
Hvis ekkoet, de måler, ikke har den 
præcise frekvens, justerer de ekko-
loddet. Inden kuglen sænkes ned i 
havet, smøres den ind i sæbe. Hvis 
kuglen er bare det mindste fedtet, 
kan der nemlig sætte sig luftbobler 
på, som forstyrrer målingerne.

3  Sild svømmer ofte i vandoverfladen og bliver 
derfor ikke altid opfanget af ekkolodderne under 
skibets skrog. Derfor sidder der også et ekkolod 
i den orange slæbefisk. Slæbefisken sænkes ned 
i havet, hvor den trækkes langs siden af skibet, 
højt nok oppe til at måle sildene. Slæbefiskens 
ekkolod skal også kalibreres.

2 
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4 

5 

6 
6  R/V Dana er et 34 år gammelt 
forskningsskib, og med de mange 
laboratorier ombord, er hun det 
eneste af sit slags i landet. Faktisk 
findes der ikke mange forsknings-
skibe i verden, der kan det, som 
R/V Dana kan. Dermed er der 
heller ikke mange mennesker, der 
har samme arbejde som elektro-
teknikerne.

5  Eik Ehlert Britsch 
tilslutter en com-
puter, som han 
bruger til at måle 
den frekvens, hvor 
ekkolodderne sender 
maksimalt mega-
hertz. It er en stor del 
af elektroteknikernes 
arbejde.

4   Eik Ehlert Britsch 
gør slæbefisken klar 
til kalibrering. Men 
han og Christian 
Petersen er også 
klar, hvis der opstår 
akutte problemer 
– det kan være alt 
fra kompliceret 
forskningsudstyr der 
ikke makker ret, til en 
vandmand der sidder 
fast i en pumpe. ”Vi 
tør ikke sejle ud uden 
teknikerne. Det koster 
os 140.000-160.000 
kroner per døgn, når 
vi er ude at sejle. Så 
hvis der opstår tek-
niske problemer, er 
det rigtig dyrt. Derfor 
er teknikerne meget 
vigtige”, fortæller 
togtleder Karl-Johan 
Stæhr. Når de ikke 
sejler, er teknikerne 
med til at udvikle ud-
styr til forskningspro-
jekter på DTU Aquas 
værksted i Hirtshals.

 STED: 

Havforskningsskibet 
R/V Dana
Gullmarsfjorden, 
Sverige.

 DATO: 

28.-30. april 2015.

 MANDSKAB: 

Christian Petersen og 
Eik Ehlert Britsch.

 OPGAVE: 

Skibet R/V Dana sejler 
ud på havet, hvor 
forskere undersøger 
fiskebestande. Forsk-
ningen viser, hvordan 
forskellige fiskearter 
trives, og om der bliver 
overfisket. Fiskebe-
standene måles ved 
hjælp af ekkolodder 
under skibet. Ekko-
lodder opfanger fisk 
under havet ved hjælp 
af sonar. Ekkolodderne 
sender lyde ned i van-
det, og hvis lydbølger-
ne rammer fisk, bliver 
lyden skudt opad mod 
havoverfladen igen 
som ekko, der bliver 
opfanget af ekkolod-
derne. På ekkoerne 
kan man aflæse, hvor 
mange fisk der er af 
hver art. Men det er 
vigtigt, at ekkolodder-
ne måler helt præcist. 
Derfor sejler R/V Dana 
ud på et forberedende 
3-dages togt, hvor 
ekkolodderne bliver 
finjusteret – kalibreret. 
Det er en opgave for 
Metalmedlemmerne 
Christian Petersen og 
Eik Ehlert Britsch, der 
er elektroteknikere hos 
DTU Aqua.
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It – det skal 
bare virke

Effektiv og god behandling på sygehusene afhænger selvfølgelig 
af dygtige læger og sygeplejersker, men også godt udstyr. Her 
spiller IT en væsentlig rolle. Hos Region Nordjylland sørger 155 
it-folk for, at systemerne altid kører.
TEKST: ALLAN PETERSEN / FOTO: BRIAN RASMUSSEN
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Region 
Nord
jylland, 
Koncern 
IT
Opgave:  
Drifte og udvikle IT 
for de 14.600 ansatte 
i regionen.
Beliggenhed:   
Eget kontorbygning 
i Aalborg – enkelte 
kontorer på andre 
lokaliteter i Regionen 
eks. Aalborg Univer-
sitetshospital. 
Ansatte:   
155 – heraf 115 på 
Koncern IT’s hoved-
kontor. 30 af dem er 
metallere.
Grundlægger:   
Folketinget.
Ejer:  
Borgerne i Region 
Nordjylland.
Kunder:  
Borgerne i Region 
Nordjylland.

2 
styrker

•  Dygtige professionelle 
 medarbejdere.

•  Agile i forhold til at ændre 
retning, hvis det findes  
nødvendigt.

•  Gode til at levere hurtige 
ændringer trods størrelse.

1 
udfordring  

•   Stigende medicinudgifter 
påvirker regionens budget-
ter, også ITs.

Tidslinje for Region Nord jylland, 
Koncern IT

Region  
Nordjylland  
oprettes som 
led i kommunal-
reformen.

Citrix bliver udrullet. Det er 
et markant systemskifte, som 
betyder, at medarbejderne 
kan logge ind til alle systemer 
én gang med én kode. Login-
tiden har tidligere varet op til 
5 minutter - den er nu faldet 
til 28 sekunder på første login.

Koncern IT bliver 
samlet på én adresse.

2007 2011

2009

e fleste kender det 
– når computeren 

driller, og man har lyst til at 
kyle den ud af vinduet. Hvis 
man så er læge eller syge-
plejerske og har travlt med 
at behandle patienter, så har 
man ikke tid til systemned-
brud eller printere, der næg-
ter at slippe papiret. IT – det 
skal bare virke!

Og det gør det i Region 
Nordjylland, som dagligt be-
tjener 14.600 ansatte døgnet 
rundt, hver dag hele året. 
Hovedparten af de ansatte 
har deres gang på regionens 
tre hospitaler, i psykiatrien og 
regionshuset.

”Vi kører med 100 pro-
cent klinisk tilgængelighed. 
Det betyder, at systemerne 
altid er i drift, man kan dog 
kortvarigt være afbrudt pga. 
servicevinduer, men data vil i 
99,99% af tiden være tilgæn-
geligt”, forklarer datamekani-
ker og Metaltillidsrepræsen-
tant Martin Lykkegaard.

Det betyder, at den så-
kaldte ”oppetid” – altså den 
periode, hvor alle brugere til 
hver en tid har adgang til alle 
systemer ikke kan ramme 100 
procent, men det er tæt på.

BACKUP AF BACKUP
Kælderen under kontorerne i 
Koncern IT’s domicil rum-
mer det ene af regionens to 
datacentre, hvor det andet 
står under Aalborg Universi-
tetshospital.

”Vi er ved at få godkendt 
vores datacenter til det, der 
hedder en Tier 4 certificering. 
Det er den højeste godken-
delse, man kan få og som 
meget få opnår. Det betyder, 
at vi har dobbelt redundans 
af alt – eller sagt på godt 
dansk: Vi har backup af vores 
backup forsyningen til vores 
servere”, fortæller Martin 
Lykkegaard.

Derudover rummer kæl-
deren en nødgenerator, som 
klarer strømmen og en bat-
teripark, der straks kan tage 
over i den korte periode, det 
tager fra et eksternt strøm-
nedbrud til generatoren går 
i gang.

Region Nordjyllands 
datacenter rummer 315 
fysiske servere, og er adgang 
til yderligere 1.473 virtu-
elle servere. Det samlede 
datalager er på 951 terabyte, 
hvilket ifølge Martin Lykke-
gaard svarer til omfanget af 

omkring 200.000 spillefilm i 
fuldt HD-format.

Andre tal der sætter 
omfanget af Koncern IT’s 
arbejde i perspektiv:
   Omfanget af applikationer 

er omkring 250 – altså 
forskellige programmer og 
systemer til fx håndtering 
af medicinudskrivning, 
røntgen, laboratoriesvar og 
m.m.

   På en måned får dens 
servicedesk i gennemsnit 
12.000 henvendelser på 
mail og telefon.

   Der går 1,7 millioner mail 
ind til de ansatte i regio-
nen – heraf er alene de 
700.000 spam.

   Printerne spytter op imod 
3 millioner udskrifter ud på 
en måned.

EN KLASSE OP
Regionens it-folk er i det 
hele taget rykket en klasse 
op, efter det hele er lagt 
sammen i én stor it-afdeling 
med overgangen fra amter til 
regioner.

Selv om it-administrator 
Peter Schmidt, der har været 
amts- og regionsansat i 15 år, 
tidligere sad sammen med 50 

D
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kolleger på Aalborg Sygehus, 
kan han godt mærke forskel:

”Vi kan nu købe udstyr af 
en helt andet standard end 
tidligere. For eksempel kører 
vi med en højeste klasse 
inden for storage – altså 
lagring af data. Det er selvføl-
gelig dyrere, men med flere 
brugere og større stabilitet, 
så er det alligevel billigere i 
den sidste ende. Det er sjovt 
at få lov at arbejde med det 
helt store udstyr, og at vi kan 
med til at give læger, syge-
plejersker og lægesekretærer 
en god arbejdsdag”.
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 PETER SCHMIDT 
35 år, it-supporter, ansat i 15 år.

Hvad arbejder du med?
Primært servervirtualisering, 
fysiske servere, storage (lagring 
af data) og storagenetværk.

Hvad er en god arbejdsdag?
Det er, når jeg lykkes med at 
implementere og udvikle nye 
løsninger til mine kolleger, som 
de har brug for.

Hvorfor er du blevet så 
 mange år?
Stedet er så stort, at du kan 
få lov at bevæge dig til nogle 
områder, du har lyst til at be-
skæftige dig med. Jeg er selv 
gået fra supporten til driftgrup-
pen og har ændret opgaver 
flere gange. Jeg laver ikke det 
samme som for 5 eller 10 år 
siden.

 DANIEL RAVNHOLT  
 KRISTENSEN 
33 år, it-supporter, ansat 3½ år.

Hvad skal du være god til?
Jeg får de opgaver, som ser-
vicedesk ikke kan løse. Så skal 
jeg klare den eller finde en, der 
kan. Der kommer hele tiden 
nye måder at gøre tingene på, 
så jeg skal være nysgerrig og 
klar til at lære nyt.

Hvad er en god arbejdsdag? 
Når der sker en masse, og 
hvor jeg bliver klogere på nye 
ting – og ikke mindst at gøre 
en bruger glad. Det er en fed 
oplevelse, når man kan glæde 
en bruger ved at bruge to 
minutter på at genskabe en fil, 
som de måske har brugt flere 
timer eller flere dage på.

 MARTIN SØRENSEN 
31 år, datafagtekniker,  
ansat i 8 år.

Hvad er dine opgaver?
Jeg begyndte i supporten og 
er nu i systemdrift, hvor jeg 
blandt andet sidder med vores 
røntgensystem og med Tele-
Care Nord, som er telemedicin 
til KOL-patienter, og har også 
vores digital dikteringssystem.

Hvorfor søgte du herud? 
Jeg begyndte som nyudlært i 
supporten. Da jeg havde været 
her i 7 år, ville jeg kigge mig 
om efter noget andet, men fik 
mulighed for tungere opga-
ver her, som har gjort mit job 
meget mere interessant.

Hvordan er det at arbejde  
i en region?
Jeg synes, det er interessant, at 
de endelige ”kunder” er patien-
ter, hvor jeg med mit arbejde i 
sidste ende kan være med til at 
forbedre behandlinger og gøre 
dem hurtigere til glæde for 
patienterne.

M
etallere 

Månedsløn: 
28.800 kr. ekskl. vagttillæg.

Overenskomst:  
Regionerne.

Goder: 
Frugtordning, personale-
forening med tilbud på med-
lemskab af fitnesscenter, og 
lav deltagerpris på forskellige 
arrangementer, rabatordnin-
ger, bruttolønsordning ved 
køb af fx mobiltelefoner og 
bredbåndsforbindelse.

Løn- og arbejds forhold



48 METAL MAGASINET · SEPTEMBER 2015

PHILLIP BLEV DANMARKS 
BEDSTE KLEJNSMED

Hvad gik svendeprøven 
ud på?
Jeg valgte at lave en altan 
med en blomsterkasse og et 
lille altanbord. Det var noget, 
jeg kendte i forvejen fra mit 
arbejde. Selve altanen var 
meget almindelig, men jeg 
gjorde blomsterkassen og 
bordet mere avanceret med 
bukningen, valsningen og 
flammeskæringen. 

Hvordan skulle opgaven 
løses?
Man skal lave en rapport, 
hvor man beskriver arbejds-
proces, materialevalg, priser 
og tidsforbrug. Så skal man 
tegne tingene op. Min rap-
port blev på 57 sider, hvoraf 
de 30 var tegninger. Til sven-
deprøven vægter de højt, at 
man har beskrevet tingene så 
godt, at andre kan overtage 
opgaven – også hvis der er 

nogle udfordringer, man kan 
ændre. Sådan fungerer det jo 
også nede i værkstedet.

Hvordan var 
 eksamenen?
Censorerne kigger på opga-
ven i en 20 minutters tid og 
måler op for at se, om tin-
gene holder sig inden for to-
lerancerne. Så kommer man 
ind og får en snak ud fra det 
de har set, og det man har 
beskrevet i sin rapport. Hvis 
nogle ting kunne have været 
anderledes, spørger de ind 
til det. De havde ikke rigtigt 
nogle kritikpunkter hos mig. 
Så det blev en kort snak på 
4-5 minutter. Herefter talte 
censorer og lærere sammen 
om, hvordan jeg havde klaret 
resten af uddannelsen og 
kom så ud med et 12-tal til 
mig. Jeg var noget nervøs, 
fordi jeg havde bygget en 

forventning op til mig selv,  
så mindre end 12 ville næsten 
være en skuffelse.

Hvordan har du fejret 
svendeprøven?
Det har jeg faktisk ikke nået 
at gøre så meget ved, men 
der var da et lille arrange-
ment herude på virksom-
heden, da jeg blev udlært.

Hvorfor blev du 
 klejnsmed?
Det var lidt tilfældigt. Jeg 
flyttede til Aarhus og vidste 
ikke lige, hvad jeg skulle gå i 
gang med. I stedet for at gå 
på kontanthjælp, begyndte 
jeg på Aarhus Produktions-
skole på metalafdelingen. Jeg 
blev glad for det og begyndte 
at sende nogle ansøgninger 
ud. Der var bare ikke meget 
bud efter smedelærlinge på 
det tidspunkt. På et tidspunkt 

skulle vi bygge en prædike-
stol. Vi kunne ikke selv be-
arbejde materialerne. Derfor 
var vi herude hos Richard 
Thomsen for at få dem lavet. 
Bagefter fik jeg en praktikaf-
tale over to måneder og fik 
så tilbud om læreplads.

Havde du job bagefter?
Ja, jeg blev heldigvis tilbudt  
at blive her. Nu er jeg oveni-
købet blevet lærlingeansvarlig 
og er med til at finde vores 
kommende lærlinge. Jeg 
følger dem på skolen og har 
ansvar for, at de får så god 
en uddannelse som muligt. 
Hos os får lærlinge mange 
udfordringer, og de klarer 
sig generelt godt. Vi går ikke 
efter dem med de højeste 
karakterer, men dem med den 
højeste motivation. 

I januar 2014 blev Phillip Laxholt kåret som Danmarks 
bedste klejnsmedlærling ved DM i Skills, og fem måne-
der senere scorede han topkarakter til sin svendeprøve. 
I år fulgte yderligere en hæder – som Årets Lærling i 
Østjylland. Nu hjælper han de næste lærlinge på vej hos 
Richard Thomsen A/S i Brabrand.
TEKST: ALLAN PETERSEN / FOTO: BRIAN RASMUSSEN

Navn:  
Phillip Laxholt.

Alder:  
25 år.

År for sven-
deprøve:  
2014.

Fag:  
Klejnsmed.

Karakter:  
12.

 De havde ikke så meget at 
spørge om, så det blev en kort 

snak på 4-5 minutter  

Phillip Laxholt har været gennem mange opga-
ver i sin læretid hos Richard Thomsen A/S.  

Brabrand- virksomheden spænder vidt, men 
hovedproduktionen er alt bygningsstål – 

bjælker, værn, trapper og altaner. Altanen var 
Phillips svendeprøve – den var sammen med 
en blomsterkasse og et altanbord til et 12-tal.

Godt arbejde • Min svendeprøve



Har du mistet dit medlemskort til Metal  
– og dermed også dit LO Plus-rabatkort?
Bestil et nyt kort på loplus.dk/genbestilkort, eller 
kontakt LO Plus-kundeservice på 70 10 20 60.

Se flere tilbud på loplus.dk – også på mobilen!

Få dit medlemskort på mobilen med den nye  
medlemskortapp. Send en sms med teksten ’kort’ til 
1999. Det koster alm. sms-takst.

Medlemstilbud  
til dig fra 

Så har I alle muligheder for at få en hyggelig 
og afslappende ferie for hele familien med 10 % 
rabat. Book via dansommers hjemmeside, og 
kontakt salgsafdelingen næstkommende hverdag, 
for at opnå din LO Plus rabat. Du skal oplyse dit 
LO Plus kortnummer for at få rabatten. 
Eller ring til dansommer på tlf.: 39 14 33 00.  
Husk at oplyse, du er LO Plus medlem.

Læs mere på loplus.dk/dansommer

Bo på Lejl. Club Atlantis (maks. 8 pers.).  
Rejs fra Billund, Aalborg eller København  
fra 4.498 kr.
Spar op til 1.000 kr. 
Husk du får 4 % LO Plus rabat.

Læs mere på loplus.dk/bravotours

Efterårsferie med  
varmegaranti

10 % 
rabat

10 % 
rabat

Efterårsferie til  
lavsæsonpris  
hos dansommer

Oplev  
Tenerife i  
januar 4 % 

rabat

Slap af ved poolen eller sus af sted i  
vandrutsjebanerne i et dansk eller tysk  
badeland. 5 dage fra 669 kr. pr. pers.  
Book via dtf-travel.dk/loplus. 
 
Læs mere på  
loplus.dk/dtf-travel



TeknikNyd efteråret  
i Danmark

Billig mobiltelefoni 
hos TelePlus

Ekstra gode efterårstilbud på masser af kroer 
og hoteller. Spar op til 40 % hos Small Danish 
Hotels. Du får 9 % rabat som LO Plus medlem.

Læs mere på  
loplus.dk/sdh

Bestil mobilabonnementet inden d. 30. nov. 
2015 og få 1. måned til 1 kr.*

Læs mere på teleplus.dk 

Hent medlemskortapp’en til din 
smartphone, og få dit med-
lemskort til Dansk Metal. 
App’en kan også guide 
dig til den nærmeste 
butik, hvor du kan få 
rabat, eller du kan 
vælge at få vist en liste 
med samtlige 1.300 
rabataftaler, så du selv 
kan lave en søgning. 

Læs mere på 
loplus.dk/medlemsapp

9 % 
rabat

FÅ DIT MEDLEMSKORT  
PÅ MOBILEN

Sådan får du dit  
medlemskort:  

SEND EN SMS MED 
TEKSTEN ’KORT’  

TIL 1999
Det koster alm. SMS-takst.

20 % rabat på nyt show!
Vælg mellem datoerne:  
8., 9., 10., 15., 16. og 17. oktober. 
Billetterne skal bestilles senest  
d. 21. sept. 2015.

Se, hvordan du bestiller  
og læs mere om  
betingelserne på  
loplus.dk/wallmans

EFTERÅRSFERIE I 
WALLMANS 20 % 

rabat

Særpris

*Gælder alle abonnementer til min. 98 kr. md.
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El
bilen
TEKST: METTE GLUD OLSEN

 1890  I slutningen af 1800-tallet blev 
der opfundet forskellige elektriske 
cykler og vogne. Især i USA havde 
elbilerne succes, og i mange stor-
byer var taxaerne elbiler. I Danmark 
kørte en elbil for første gang i gader-
ne i 1901.

 1901  I 1901 opfandt Ferdinand 
Porsche verdens første hybrid-
bil, der indeholdt både brænd-
stof- og elmotor. Brændstof-
motoren opladede batterierne.

 1827  Den første anvendelige elmotor 
blev opfundet i 1827 af fysikeren 
Ányos Jedlik. Motoren bygger på 
elektromagnetismen, som 
H. C. Ørsted opdagede syv år tid-
ligere. Her ses en dansk Thomas  
B. Thrige-elmotor fra 1898.  
Foto: Danmarks Tekniske  
Museum, fotograf Ignacio Peña.

HISTORIEN OM • TÆT PÅ TEKNIKKEN • MIG OG MIN MASKINE

Teknik
ELBILEN HAVDE ALLE-
REDE SIN STORHEDS-
TID I BEGYNDELSEN AF 
1900- TALLETS USA, OG 
SELVE ELMOTOREN BLEV 
OPFUNDET HELT TILBAGE 
I MIDTEN AF 1800-TALLET.

 1987  Under både første 
og anden verdenskrig og 
1970’ernes oliekriser fik 
elbilen en kort renæssance 
pga. mangel på brændstof. I 1987 kom 
Mini-El (Ellerten) på markedet. Ellerten 
blev udviklet af danskeren Steen Volmer 
Jensen. Foto: Danmarks Tekniske Muse-
um, fotograf Ignacio Peña.

 2014  Stort set alle store bilproducen-
ter har i dag elbiler på markedet. Sid-
ste år satte salget af elbiler i Danmark 
rekord med 1.575. Det er næsten lige 
så mange som de tre foregående år 
tilsammen. Tesla er en af de populære 
elbiler - her ses den kommende  
model X (2016) Foto: Tesla Motors.

 1990’ERNE  Allerede i 1888 tog viden-
skabsmanden Nikola Tesla patent på 
den første AC-motor – vekselstrøms-
motoren. Nutidens AC-motorer funge-
rer, ved at batteriet leverer jævnstrøm, 
som omdannes til vekselstrøm i en 
inverter. Fra 1990’erne kunne motoren 
også selv producere en del af strøm-
men, fordi den virker som generator, 
når bilen bremser.

KILDE:  
ESBEN LARSEN – DTU ELEKTRO,  

DANSK ELBIL KOMITE,  
LIGEUDADLANDEVEJEN.DK,  

WIKIPEDIA, POLITIKEN,  
MARIE ØRSTEDHOLM –  

’LIGE OM HJØRNET’.

 1912  Omkring 1912 når salget af 
elbiler i USA sit højdepunkt. Elbilen 
var populær, fordi den blandt 
andet var nem at starte, hvorimod 
benzinbilen skulle startes med 
håndsving. Men samme år opfandt 
Cadillac den elektriske startmo-
tor til benzinbiler, og elbilen blev 
udkonkurreret. I Danmark brugte 
Postvæsenet dog elbiler indtil 1928.
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FISKESKIBE 
I VERDENS-
KLASSE
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På den første julidag 
myldrer det med 
 turister i Skagen, 

hvor solen sender 25 grader 
ned over byen med de gule 
huse og røde tegltage og 
sætter gang i salget af is og 
kolde fadøl fra isboderne og 
de mange cafeer.

Nede på havnen på 
Vestre Strandvej er der 
mere stille. Man fornemmer 
ikke umiddelbart, hvad der 
venter bag den diskrete 
facade i nummer 19. Ja, 
for den fremmede er det 
svært overhovedet at finde 
indgangen til Karstensens 
Skibsværft, der ikke bruger 
unødige penge på kontor-
bygninger og en prangende 
indgang. Investeringerne 
bliver brugt omme bagved 
– på dokken og beddin-
gerne.

Op imod 80 millioner 
kroner blev der brugt på 
en dok for 10 år siden. Det 
kastede 100 arbejdsplad-
ser af sig, og nu er de 290 
ansatte (heraf 35 lærlinge) 
på værftet – 140 af dem er 
medlemmer af Dansk Metal.

Der er ikke udsigt til, at 
de bliver arbejdsløse fore-
løbig. Direktør og tegne-
stuechef Kent Damgaard, 
der tager imod afslappet 
klædt i jeans og polo, 
præsenterer et Excel-ark, 
som dokumenterer, at der 
foreløbig er fyldt op med 
3-4 nybygninger til et 
stykke ind i 2017. Og selv 
under interviewet kommer 

der nye forespørgsler ind på 
Kent Damgaards telefon. 

NORDEUROPAS 
 STØRSTE
Kunderne kommer fra De 
Britiske Øer, Nordatlanten, 
Norge, Sverige, Grønland 
og Danmark, og sågar fra 
Canada bestiller rederier 
nybygninger på værftet, der 
skriver sin historie tilbage 
til 1917.

Dengang var det fiske-
kuttere i træ til de lokale 
fiskere, som løb af stablen.  
I dag er det primært fi-
skeskibe – nu i stål – som             
fylder ordrebogen, men 
også inspektionsskibe og 
alle former for reparationer 
klarer Karstensens Skibs-
værft.

Men hvorfor bestille skibe 
i Skagen, når østeuropæere 
og asiater kan bygge dem 
billigere?

”Fordi vi er gode”, siger 
Knud Degn Karstensen - 
administrerende direktør, 
tredje generation og hoved-
aktionær på værftet - med 
så store ord, som han med 
sin beskedenhed kan svin-
ge sig op til. Det er alligevel 
med overbevisning i stem-
men, når han uddyber:

”Vi er ikke de billigste, 
men vores kunder vil have 
individuelle løsninger og 
en kvalitet, der holder. Det 
kan vi levere, og den slags 
rygtes, så kundekredsen 
udvides løbende”.

På Danmarks top er det  
Skagensmalerne, Grenen og 
den røde tegltagsidyl der 
trækker turister til. Men det 
er et skibsværft, der især 
trækker job til. Karstensens  
Skibsværft er suverænt 
 Skagens største arbejdsplads.
TEKST: ALLAN PETERSEN  
FOTO: BRIAN RASMUSSEN  
ILLUSTRATION: ALLAN HØJEN

Danny Foldager (forrest)  
og Alexander Venøbo  
er i færd med indrette  
styrehuset på Ruth HG 264.
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Tallene taler da også 
deres eget sprog. Karsten-
sens sidder på 60 procent 
af markedet for pelagiske 
fiskeskibe i Nordeuropa. 
Så når du sætter gaflen i et 
stykke med marineret sild, 
er der en god mulighed 
for, at fisken er blevet hevet 
ombord på et skib bygget i 
Skagen.

VERDENSNYHED
Ifølge chefen for tegnestuen, 
Kent Damgaard, adskiller 
Karstensens Skibsværft sig 
fra mange af konkurren-
terne på især tre områder. 
Kvalitet og finish, udvikling 
af teknologien og individu-
elle løsninger.

Når en fiskeskipper 
bestiller et skib i Skagen, 
køber han ikke en stan-
dardvare. Alt er tilpasset 
hans ønsker fra dimensio-
ner på skroget til farven på 
læderstolene. Derudover får 

han teknologi, som er foran 
konkurrenternes, og så ser 
tingene bare godt ud. Fx 
bliver rørene i maskinrum-
met ikke bare trukket rundt, 
som det bedst lader sig 
gøre. De er trukket snorlige, 
så det er en indbydende og 
god arbejdsplads for dem, 
der skal arbejde i maskin-
rummet.

Den nyeste ordre, Ruth 
264 HG, som værftet gik i 
gang med her i august, har 
flere spændende nye tiltag. 
Spillene bliver ikke længe-
re drevet hydraulisk, men 
af el, og hovedmotoren 
bliver med common-rail 
brændstof indsprøjtning. 
Den største nyhed bliver 
dog, at skibet kan fiske med 
dobbelt trawl – som det før-
ste i verden, fortæller Kent 
Damgaard. 

Se flere billeder af 
værftets nybygninger på 
karstensens.dk

PELAGISKE FISK
Pelagiske fiskeskibe, 
som Karstensens er 
 specialiseret i, fisker i de 
frie vandmasser og hiver 
især sild, makrel og blå-
hvilling op eller bundfisk 
som tobis.
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Successen for Karsten-
sens Skibsværft har givet 
job til mange metallere 
i de senere år – primært 
for skibsbyggere og 
skibsmontører. De fleste 
af dem er nordjyder.
”Vi har et mål om at 
investere i en dok mere, 
så vi kan tage større skibe 
ind. Når den står klar, 
får vi brug for over 300 
medarbejdere”, siger  
Knud Degn Karstensen.
Alene i år skal Karsten-
sens Skibsværft ansætte 
omkring 50 nye metalle-
re. De 15 af dem er kom-
met indenfor porten.
Værftet bruger blandt an-
det fællestillidsrepræsen-
tant Kim Brun Rasmussen 
som bindeled til Metal 
Vendsyssel.
”Når jeg kan se, at vi står 
for at skulle ansætte folk, 
så kontakter jeg Metal. De 
kontakter også mig fra af-
delingen, når de har nog-
le ledige, som de mener, 
kunne passe ind her. Så 
kommer folk herop og får 
en jobsamtale og er inde 
i systemet til det næste 
ledige job”, fortæller Kim 
Brun Rasmussen.

MANGE  
JOB



56 METAL MAGASINET · SEPTEMBER 2015

Teknik • Tæt på teknikken

gøres på et pelagisk fartøj. 
Selv om man fisker med 
dobbelt-trawl, kan man ikke 
gøre trawlåbningen dobbelt 
så stor, men man kan øge 
spredningen. Det skulle 
kunne øge effektiviteten 
med 50 procent.
På moderne pelagiske 
fiskeskibe trækker man ikke 
trawlet ombord, men suger 
fiskene direkte fra havet og 
ned i skibets tanke.

3 Aptering
Som fisker på et moderne 
fartøj har man alle moderne 
bekvemmeligheder. Man 
bor på en-mandskamre med 

eget bad og toilet. Opholds-
rummene er udstyret med 
lædermøbler, og man kan 
slappe af foran de store 
fladskærms-tv eller i sauna, 
solarium og dampbad. Moti-
onsrum er også standard på 
mange fartøjer. Karstensens 
gør meget ud af støjdæmp-
ning, så man ligger under 
55 dB.

4 Styrehus
Skal være en god arbejds-
plads og er derfor indrettet 
med lækre møbler. Interi-
øret indrettes med gulve, 
vægge og møbler i massivt 
valnøddetræ, som bliver 

lavet på stedet af værftets 
egne tømrere og dermed 
individuelt tilpasset kunden. 
Det elektroniske udstyr er 
mere omfattende end på fx 
et stort containerskib. Her 
findes 30 fladskærme – seks 
af skærmene bruges til de 
tre sonarer, der skal lokali-
sere fiskestimerne. Derud-
over styrer elektronikken 
navigation, motor, radar, 
radiokommunikation og 
GPS m.v. Og så er der også 
en fladskærm til at se fjern-
syn på, der kan køres ned i 
et træpanel, når det ikke er 
i brug.

1 Hovedmotor 
MAN Diesel & Turbo 
8L32/44 CR på 4800 kW.
Det er den første langsomt-
gående hovedmotor med 
common-rail, som er bestilt 
til den danske fiskerflåde. 
Med common-rail optime-
rer man brændstofforbruget 
og øger ydelsen. Oven i 
hovedmotorens effekt kan 
der lægges yderligere 2000 
kW på propelleren, som er 
på 4500 mm, og kører med 
blot 120 rpm. Disse 2000 kW 
genereres af skibets hjælpe-
motorer.  

2 Trawl
Fartøjet bliver udrustet til 
fiskeri med dobbelt-trawl. 
Det er, ifølge Karstensens, 
første gang i verden, at dette 

Skal fiske med trawl efter sild, blåhvilling, 
tobis og brisling, mens makrel primært skal 
fanges med not.

TYPE:  
KOMBINERET TRAWLER OG SNURPER 
(NOTBÅD) TIL PELAGISK FISKERI
KUNDE:  
REDERIET RUTH A/S, HIRTSHALS
PRIS:  
CA. 250 MILLIONER KR. 
LEVERING:   
MARTS 2016 
LÆNGDE:  
87,80 METER
BREDDE:  
16,60 METER
DYBDE TIL ØVERSTE DÆK:  
9,60 METER
TOPFART:  
17 KNOB
MANDSKAB:  
OP TIL 16 PERSONER

RUTH HG 264

2 5 1
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5 Spil 
For første gang i Danmark 
udstyres et fiskeskibe med 
elektrisk spil. Ellers bruges 
hydraulik. Fordelen er, at 
el-spil støjer mindre, ef-
fektiviteten er højere, og så 
er energiformen potentielt 
mere grøn end hydraulik-

ken, da effektiviteten er 
større.

6  Thruster
Næsten ude ved stævnen 
er fartøjet forsynet med en 
azimut, kombi-thruster på 
1.479 kW. Den kan sænkes 
ned og agere hjælpemotor.  
Eller den kan bruges til 

fremdrift alene i de tilfælde, 
man ønsker at lukke ned 
for propellerne agter, fx for 
at støje mindre eller for at 
undgå at få trawlet i propel-
leren.

7 Tanke
Når fiskene er i nettet 
pumpes de op fra havet og 
direkte ned i 13 tanke på i alt 
3.400 kubikmeter. De største 
tanke i skibet er på 320.000 
liter. I tankene cirkulereres 
der saltvand rundt, som 
køles ned til minus 1 grad 
– saltvand fryser ikke ved 0 
grader. Det holder fiskene 
friske, indtil de bliver landet.

7 6

4

3
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ybt under gem-
merne på Aalborg 
Universitetsho-

spital står en maskine, der 
er noget anderledes end 
de andre. Normalt vil man 
være tvunget til at foretage 
et operativt indgreb, hvis en 
patient lider af det såkaldte 
Nephrolithiasis, eller nyresten 
på godt dansk, men denne 
maskine har et særligt trick i 
ærmet. Ved hjælp af chok-
bølger kan den fragmentere 
nyrestenene inde i kroppen 
– og man kan derved undgå 
operation. Modulith SLX-FW 
har en særlig betydning for 
Rolf Birkedal Jensen, som er 
klinisk medicotekniker.

HVAD ER DIN TILKNYT
NING TIL MASKINEN? 
Jeg skrev en rapport om 
behandling af nyresten 

med udgangspunkt i denne 
maskine, for at jeg kunne 
kalde mig klinisk medicotek-
niker. Til daglig servicerer og 
vedligeholder jeg maskinen, 
og lægerne kan altid ringe til 
mig, hvis den giver proble-
mer. Jeg har også været 
på kursus hos fabrikanten i 
Schweiz for at lære alt om 
maskinen. 

HVORFOR ER MASKINEN 
SÅ SPECIEL? 
ESWL-behandling anvendes 
typisk til non-invasiv frag-
mentering af stenforekomster 
i nyrebækkenet, hvorefter 
patienten selv efterfølgende 
kan ”tisse” stenene ud. Det 
betyder, at man ikke behøver 
at operere. Det kan stadig 
gøre ondt, men patienten får 
noget kraftigt smertelindren-
de først, og bagefter er der 

ikke den samme helingspro-
ces eller infektionsrisiko, som 
hvis stenene fjernes operativt. 

HVAD SKER DER INDE I 
MASKINEN? 
En cylinderformet spole 
omkranset af en metalmem-
bran påtrykkes højspæn-
ding og gennemløbes af en 
6usec lang strømpuls på op 
til 9.000 ampere. Strøm-
men i spolen genererer et 
magnetfelt hvorved den 
omkringliggende membran 
ekspanderer og genererer en 
chokbølge. Spolen er place-
ret i en behandlingsenhed, 
en vandfyldt reflektor, som 
kobles til patienten. Reflekto-
ren fokuserer chokbølgen til 
et ellipseformet fokusområde 
på 6x28mm - 18 cm over 
behandlingsenheden. Chok-
bølgen bruges til at fragmen-

tere nyrestenen ved at skyde 
på den gentagne gange. 

HVORDAN FÅR MAN 
CHOKBØLGEN TIL AT 
RAMME STENEN? 
Man bruger både røntgen og 
ultralyd til at lokalisere nyre-
stenen og placere patienten 
således, at dennes sten ligger 
i chokbølgens fokusområde. 
Vi foretrækker så vidt muligt 
ultralyd, da røntgenstrå-
ling kan være skadelig for 
patienten.

D

Medicoteknikere servicerer til daglig et hav af spændende 
maskiner, så de ikke svigter, når lægerne skal bruge dem. 
MODULITH® SLX-F2 kan noget, de andre ikke kan.
TEKST: RASMUS STEGMANN / FOTO: BRIAN RASMUSSEN

Chokbølger  
smadrer nyresten

Rolf Birkedal Jensen 
sikrer sig, at udstyret 
fungerer ordentligt, 

inden patienten  
skal behandles.

MODULITH® 
SLX-F2  
Extracorporeal Shock 
Wave Lithotripsy  
Manufaktør:   
Storz Medical 
Strømstyrke i spolen:  
9000 ampere  
Tryk i fokusområdet:    
150 MPa 
Pris:    
3-5 millioner kr. 
Levetid:    
8-10 år 
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Er dine børn forsikret hvis 
uheldet er ude?

UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE. RING 70 12 14 16 
ELLER GÅ IND PÅ ALKA.DK

Med en børneulykkesforsikring er dine børn dækket 24 timer i døgnet, både på  
vej til og fra - og mens de er i institution, skole eller fritidsklub. Forsikringen dækker 
også skader på tænderne. 

Som medlem får  du 10% rabat på  ulykkesforsikringen
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FÅR DU
NOK  
I LØN?
Der er fejl på alt for mange 
lønsedler. Lad os tjekke  
din lønseddel, så er du  
sikker på, at du får nok  
i løn, tillæg og pension.

LÆS MERE PÅ 
DANSKMETAL.DK/LONTJEK


