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TID SEMINARIER tOKAt
Lean-tänk i städbranschen
- hur ett förändrat tankesätt kan rädda en kommunal städavdelning.
Eva Nyström, avdelningschef, städavdelningen, Skellefteå kommun

Att utforma operationsmiljöer för god arbetsmiljö och
hög patientsäkerhet - forskning och utveckling
Gerd Johansson, professo¡ Per Odenr¡ck, professor. Christofer Rydenfàlt, dokto-
rand. Samtliga vid ergonomi och aerosolteknologi, Lunds universitet.

.t t:.:'.5{}^1?:üü $kEd*s+rrrbr.lde*s rÌa? Vjctc¡ri;lF.railerr
De fackliga organisat¡onerna LO, TCO och Saco arrangerar Skyddsombudens dag, I

år är det I 00 àr sedan arbetstagarna fick lagstadgad rätt att utse skyddsombud. I sam-
band med jubileet inrättar Lo, Tco och saco en skyddsombudens dag som firas varje
år under EUs arbetsmiljòvecka. Moderator Cecilia Garme. Föranmälan krävs.
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Att ha både småbarn och jobb - hur ska vi göra för att lösa det bra?
Seminariet tar upp forskningsresultât om ämnet och ett prakt¡skt exempel på hur
man blir en attrakt¡v arbetsplats fÖr småbarnsföräldrar. Frida Eek.docent och fors-
kare i beteendemedicin vid Lunds un¡versitet. Hâkan Andersson, avdelnÍngschef
på miljöförualtningen i Stockholms stad. Detta sem¡nar¡um hör ihop med ,,Skratta

åt jämst¿illdhet?" start kl. t3:45 isamma lokat.

lT-utvecklingens fram- och baksidor
- träffa en expert på digital arbetsmiljö.
Jonas Söderström, informationsarkitekt och författare,

Att utveckla moderna organisationer där unga vill verka och
stanna kvar - en workshop med tips och inspiration.
Jenny Collén Gustafsson, VD Talangfabriken och Sofia Falk, VD

\Mminvest háller i workshopen

Konflikthantering för bussförare - häng med på en åktur i 
,'bussen,'!

Prevent tillsammáns med arbetsmarknadens parter inom bussbranschen och
Teater Sörmland.

Arbetsl ivsi nri ktad rehabil iterin g

- hur skapas kraft och nya idéer i samverkan?
Ann-Britt Le¡jon, enhetschef, avdeln¡ngen Rehabilitering till arbete, Arbetsförmed-
lingen, Tommy Sundholm, enhetschef, enheten Sjukpenning och samordning,
Försäkringskassan. Eva Thulin Skanlze, arbetsm¡ljöstrateg, avdelningen för
arbetsg¡varpol¡t¡k, Sveriges Kommuner och Landsting. per-Anders Gustafsson,
styrelseledamot i sveriges företagshälsor. yeshi wondmeneh, utredare, Kommunal.
lnger Blomdahl, projektledare, AFA Försäkring. Äsa Mohss, teamjedare Kalix kom_

mun. Eva Vingård, professor och utvårderare, Arbets- och miljömedicin vid Uppsala
universitet och överl¿ikare vid Arbets- och miljömedícinska kliniken vid Uppsala
Akademiska Sjukhus. ModeratorAnn Malmsten.

Nyckeltal och jämställdhet
Anders Johrén, civ. ing., Nyckeltalsinstitutet, en av de frãmsta praktikerna på

ornrådet personalekonomi och nyckeltal samt verksam konsult

"Glappet" mellan utbildning och arbetsliv - reflektioner utifrån
studier av nyblivna sjuksköterskors hälsa och yrkesliv.
Petter Gustavsson, professor i psykologi, vetenskaplig ledare för LUST studien
(Longitudinell undersökning av sjuksköterskors Tillvaro), lnstitutionen för kl¡nisk
neurovetenskap, Karolinska lnstitutet.

Teamarbete - det undergörande medlet?
Håkan Sandberg, docent och universitetsfektor vid Màlardalens högskola.
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