Inbjudan till:

AFA Försäkrings FoU-dag
den 12 november

Nu är det dags för vår återkommande FoU-dag, där vi
presenterar forskning som finansieras av AFA Försäkring
och hur den bidrar till bättre arbetsmiljö och hälsa. Kom
och lyssna till det senaste om forskning som påverkar –
varje dag.

Välkommen!
Maj-Charlotte Wallin
VD, AFA Försäkring

En viktig del av AFA Försäkrings verksamhet är att
stödja forskning och utveckling som kan bidra till bättre
arbetsmiljö och hälsa. Det är våra ägare och uppdragsgivare dvs. arbetsmarknadens parter, som beslutar om
hur anslagen ska fördelas. Årligen satsar vi cirka 150
miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling.

Program
Moderator: Fredrik Berling
09:00 – 09:15 Inledning
Maj-Charlotte Wallin, VD AFA Försäkring
09:15 - 09:40 Varför stödjer AFA Försäkring forskning och utveckling
Hans Augustson, AFA Försäkring och arbetsmarknadsparterna i
beredningsorganen
AFA Försäkrings postdoktorala
stipendiat i arbetsmiljöforskning
09:40 – 10:00 Otrygga anställningar
Anne Richter, Stockholms universitet, mottagare av
AFA Försäkrings postdoktorala stipendium i arbetsmiljöforskning
Nanopartiklar, en ny hälsorisk?
10:00 – 10:25 Inandade nanopartiklar – skillnader i upptag
– Underlag för riskbedömning
Magnus Svartengren, professor, Uppsala universitet
10:25 – 10:45 Exponering vid industriell tillverkning och hantering
av nanomaterial – Ett växande problem
Mats Bohgard, professor, Lunds tekniska högskola
10:45 – 11:05 Paus
Hur undviker vi arbetsmiljörisker från biogaser?
11:05 – 11:30 Kunskaper och strategier för goda arbetsmiljöer
vid omställning till biogas som fordonsbränsle
Mats Bohgard, professor, Lunds tekniska högskola

Hur påverkar Lean Production vår arbetsmiljö?
11:30 – 12:00 Följeforskning av Verksamhetslyftet i offentlig sektor
Henrik Kock, docent, Linköpings universitet
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 13:20 Integrering av arbetsmiljöperspektivet för
hållbar Lean implementering och attraktivt arbete
Birgitta Öjmertz, Swerea IVF
Balans i arbetslivet
13:20 – 13:45 Nya förväntningar – ny balans? Om balans
och konflikt mellan arbete och privatliv i Sverige
Martin Hyde, Dr, Stockholms universitet & Maria Baltzer,
Stockholms universitet
13:45 – 14:05 Brustet hjärta
Stressinducerad kardiomyopati i Sverige
Elmir Omerovic, docent, Göteborgs universitet
14:10 – 14:30 Äldre i Arbetslivet
Ett längre arbetsliv – underlag för att inkludera arbetsförhållanden, hälsoaspekter och förhållanden utanför arbetet
Maria Albin, docent, Lunds universitet
14:30 – 14:50 Tekniken påverkar oss
Mänskliga rörelser och mobil teknik
Helena Tobiason, KTH
14:50 – 15:30 Fika och mingel

Praktiska upplysningar
När: Tisdagen den 12 november 2013 kl 09:00 – 15:00
Registrering från klockan 08:30. Dagen avslutas med
fika och mingel från klockan 15:00.
Var: 7a Odenplan,Odengatan 65, 113 29 Stockholm.
Kom och lyssna på det senaste inom forskning som verkligen
påverkar – varje dag.
För mer information om dagens program samt tider gå till vår
webbsida: www.afaforsakring.se/foudagen
Vi ser fram emot att träffa er alla den 12 november!
Varmt välkomna!

Frågor kring FoU-dagen besvaras av Benny Nyberg,
projektledare FoU-dagen. Telefon 08-696 46 12,
e-post fou@afaforsakring.se
Läs mer om AFA Försäkrings Forskning och utveckling
på www.afaforsakring.se
Anmälan:
www.afaforsakring.se/foudagen
Antalet platser är begränsande, så du är välkommen
med din anmälan så snart som möjligt, dock senast
den 1 november 2013.
Anmälan är bindande men kan vid förhinder överlåtas
till annan,vänligen kontakta fou@afaforsakring.se.

