HELDAG FÖR SKYDDSOMBUD 14 MARS 2018
PÅ UNDERHÅLLSMÄSSAN I SAMARBETE MED IF METALL OCH NSA
Den 14 mars håller IF Metall och Nordic Safety Association (NSA) ett kostnadsfritt
seminarium för skyddsombud på Underhållsmässan. Här lyfts frågeställningar kring
arbetsmiljö och säkerhet utifrån rollen som skyddsombud.

Moderator Helle Klein
Chefredaktör Dagens Arbete

PROGRAM
09.00

Registrering och kaffe

09.30

Inledning till dagens seminarieprogram i samband med Underhållsmässan
Matts Spångberg, Nordic Safety Association, Conny Lundberg, IF Metall och
Anna Jarnö, Underhållsmässan
Om mat, hälsa och träning
Inspirationsföreläsning med stjärnkocken Gustav Trägårdh, Sjömagasinet
Arbetsmiljöverket om ny förordning och arbetsmiljöansvar
AnnSofie Kero, Arbetsmiljöverket
Om vibrationsskador - problem och lösning
Angelika Lang, IF Metall
Lunch och mingel
Passa på att besöka säkerhetsföretagen på Underhållsmässan, hall D
Psykosocial arbetsmiljö – om psykisk ohälsa, mobbning och vantrivsel
Kristina Bähr - barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.
se och Hjärnpodden med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.
Digitaliseringens påverkan på morgondagens arbetsmiljö
Sandra Mattsson, Doktorand på Chalmers avdelning för Produktionssystem, Institutionen
för industri- och materialvetenskap
Inspirationsföreläsning med Lasse Gustavsson
– Superunderställ eller offerkofta?
Det är inte alltid man kan välja yttre omständigheter, men du kan alltid välja
förhållningssätt till det som sker. Lasse Gustavson vet. Efter en oerhörd
arbetsolycka i början på 80-talet kunde han, med viljekraft och god kollegialitet,
kämpa sig tillbaka till utryckningstjänst på brandkåren igen. Idag är han utbildad
handledare i Debriefing, Mental Träning, FIRO Grupp- och organisationsutveckling,
ICC Coach m.m. Han utbildar också i retorik och inre ledarskap.
Seminariedagen avslutas, tid att besöka Underhållsmässan fram till kl 17.00

09.40 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 13.40

13.45 – 14.15

14.15 – 15.00

15.00 – 17.00

Partners:

ANMÄLAN
Seminariet är kostnadsfritt men kräver anmälan på www.underhall.se
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På Underhållsmässan hittar du smarta lösningar för ett kostnadseffektivare
underhåll. Med fokus på branschens viktigaste frågeställningar bidrar mötesplatsen till ökad förståelse för hur rätt utfört underhåll bidrar till stora lönsamhetsförbättringar, oavsett om det handlar om industri eller offentlig verksamhet.

