AFA Försäkring
i Almedalen 2018

Fysisk
arbetsmiljö
- en livsviktig investering

Årets tema är ”Fysisk arbetsmiljö – en livsviktig investering”
och berör både fysiskt krävande arbeten och kontorsmiljöer.
Vi diskuterar också vilka beteenden som formar våra arbetsliv
och hur vi kan bryta invanda mönster för att främja en god
fysisk arbetsmiljö.
Plats: Tältet ”Bryggan” i Hälsodalen på innergården av
St Hans Café, St Hansplan 2, Visby
Vi bjuder på lättare lunch 12.45.
13.00–14.15 Är arbetsmiljöproblemen lösta inom
		
fysiskt krävande arbeten?
14.30–15.30 Den fysiska arbetsmiljön på kontoret
		
– förutsättningar för att hålla hela
		 arbetslivet
15.45–17.00 Vilka beteendeförändringar behövs för
		
att skapa en god fysisk arbetsmiljö?

Besök även vår monter på Cramérgatan under
måndag–onsdag!
Mer om både seminarier och monterprogrammet finns på
baksidan och på www.afaforsakring.se/almedalen

FOTO: FANCY, MATTON IMAGES

VÄLK OMM EN TILL VÅRA
SEM INAR IER TISD AG 3 JULI

SEMINARIEPROGRAM 3 JULI
KL 13.00–14.15:

Är arbetsmiljöproblemen lösta
inom fysiskt krävande arbeten?
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Vi lyfter utmaningar och risker med fysiskt krävande jobb.
Det är dags att reda ut vad som är sant och vad som är falskt
gällande den fysiska arbetsmiljön i dagens arbetsliv.
Irene Wennemo, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
Cecilia Berlin, forskare i produktionsergonomi, civilingenjör och docent, Chalmers
Anna Weigelt, analyschef, AFA Försäkring
Agneta Jöhnk, direktör/avdelningschef, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL
Kerstin Mikaelsson, utredare, Kommunal

KL 14.30–15.30:

Den fysiska arbetsmiljön på kontoret
– förutsättningar för att hålla hela arbetslivet
Vilka risker finns i kontorsmiljöer? Vi reder ut några av de myter
som kommit att prägla debatten om den fysiska arbetsmiljön.
Aram Seddigh, filosofie doktor i arbets- och organisationspsykologi,
leg psykolog, ekonom, managementkonsult på WeOffice
Örjan Ekblom, docent, medicine doktor i fysiologi, GIH
Hillevi Hemphälä, teknologie doktor, forskare och biträdande universitetslektor,
Lunds tekniska högskola
Robert Jakobsson, utbildningschef, Prevent
Michel Normark, chef partsrelationer och försäkringsvillkor, AFA Försäkring

KL 15.45-17.00:

Vilka beteendeförändringar behövs för att
skapa en god fysisk arbetsmiljö?
Beteenden formar våra arbetsliv. Hur kan vi bryta invanda
mönster för att främja en god fysisk arbetsmiljö? Därefter följer
en paneldiskussion med arbetsmarknadens parter.
Parisa Zarnegar, filosofie doktor i neurovetenskap
Jörgen Eklund, professor i ergonomi, KTH
Kristiina Pekkola, ordförande, Svenska Judoförbundet
Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen, Svenskt Näringsliv
Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert, PTK
Malin Wreder, enhetschef, enheten för välfärd, utbildning och arbetsmarknad, LO
Michel Normark, chef partsrelationer och försäkringsvillkor, AFA Försäkring

Detta händer i vår monter på Cramérgatan, 2-4 juli:
• Testa din balans och styrka - få en gåva
• Träffa våra försäkringsspecialister
• Uppvisning av Judoförbundet med fallteknik
• Forskare berättar och visar ”Smarta kläder”
Hela monterprogrammet finns på www.afaforsakring.se/almedalen

