Låna en expert till Almedalen

Behöver du någon som verkligen kan arbetsmiljö, arbetsskador, hållbara fastigheter eller
kollektivavtalade försäkringar i Almedalen 2018? Låna en av våra experter.
AFA Försäkring har tillgång till unika data om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.
Dessa ligger till grund för samhällsviktig forskning runt arbetsmiljö och arbetshälsa.
AFA Försäkring är en av de största FoU finansiärerna inom arbetsmiljö i Sverige.
Våra experter är politiskt oberoende och sakkunniga inom kollektivavtalade försäkringar, arbetsmiljö,
arbetsskador, långvarig sjukfrånvaro, hållbara fastigheter, framtidens kontorstrender samt hälsa och
ohälsa i arbetslivet. Våra talespersoner kommer att finnas på plats större delen av Almedalsveckan och tar
inget arvode för att medverka i seminarieprogram.

Ämnen:
Kollektivavtalad försäkring och den svenska modellen
Förändringar på arbetsmarknaden som påverkar försäkringarna och strukturerna runt om, vikten av kollektivavtalade
försäkringar, trygghetsmodellen och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Digitalisering, förändringsprocesser och
verksamhetsutveckling av försäkringsbranschen.
Arbetsmiljö
Trender och tendenser inom arbetsmiljöfrågor, förändringar i fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer samt hur
dessa påverkar ohälsan i arbetslivet. Vikten av förebyggande insatser t.ex. stöd till forskning och utveckling samt
systematiskt arbetsmiljöarbete.
Hälsa och ohälsa i arbetslivet
Perspektiv, siffror och statistik från vår unika skadedatabas som baseras på 13 miljoner försäkringsärenden sedan
starten 1963. Vi har information om vilka yrken, kön och vilka situationer som innebär störst risk att drabbas av
arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar på svenska arbetsplatser.
Digitaliserat och integrerat systematiskt arbetsmiljöarbete
IA (Informationssystem om Arbetsmiljö) är ett världsunikt system som möjliggör en helt digital hantering av
systematiskt arbetsmiljöarbete. IA-systemet är ett gott exempel på hur företag och organisationer kan samverka
inom en bransch för att tillsammans förbättra arbetsmiljön och minska arbetsrelaterade skador.
Hållbart fastighetsägande och framtidens kontorstrender
Långsiktigt och hållbart fastighetsägande och förvaltande av fastigheter. Exempel på områden är fastighetsförädling
och dess olika möjligheter, hållbarhet i ett vidare perspektiv än energibesparing och koldioxidutsläpp samt trender,
utmaningar och affärsmöjligheter inom fastighetsbranschen.

Läs mer och kontakt:
Läs mer på afaforsakring.se/lanaenexpert
E-post: afaseminarier@afaforsakring.se

