Temadag 9 oktober
Skapa säkrare personförflyttningar för
medarbetare inom hälso- och sjukvård och omsorg

Arbets- och miljömedicin (AMM) för Östergötland, Jönköping och Kalmar län bjuder in till en temadag där
kunskapssammanställningen från Arbetsmiljöverket presenteras: ”Säkrare personförflyttningar - åtgärder i
arbetsmiljön för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg”.
Vid temadagen presenterar författarna kunskapssammanställningen och diskuterar vilka konkreta åtgärder i
arbetsmiljön som kan bidra till att skapa säkrare personförflyttningar. Det är kunskap som kan vara ett stöd
för både chefer och medarbetare i det dagliga praktiska arbetet. Det handlar om att skapa långsiktiga,
hållbara metoder för personförflyttningar. Temadagen belyser hur dessa arbetsmiljöåtgärder kan
implementeras i verksamheten. Hur företagshälsovård och andra expertresurser kan bidra med
arbetsmiljöåtgärder som skapar säkra personförflyttningar och även hur vi kan jobba för en jämställd
arbetsmiljö i syfte att skapa ett hållbart arbetsliv.
Talare under dagen är Charlotte Wåhlin, ergonom och forskare, Arbets- och miljömedicin, Emma Nilsing
Strid, leg fysioterapeut och forskare, Region Örebro län, Kjerstin Stigmar, lektor och ergonom, Lunds
universitet och Minke Wersäll, Sakkunnig Ergonomi och Jämställdhet, Arbetsmiljöverket.
Målgrupp

Arbetsgivare, HR-konsulter, skyddsombud, fackliga företrädare, konsulter från
företagshälsovården eller motsvarande expertresurs inom Kalmar, Östergötlands och
Jönköpings län. Även övriga intresserade är välkomna.

Datum & lokal

Onsdagen den 9 oktober: Scandic Frimurarehotellet,
S:t Larsgatan 14, Linköping, kl. 9.30-16.15. Hitta hit

Kostnad

900 kr/person exkl. moms. Lunch och fika ingår. Antalet platser
är begränsat.

Anmälan

Anmäl senast torsdag 5 september via följande länk:
http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/191009
Frågor besvaras av Anna-Lena Hällsten, Arbets- och
miljömedicin, anna-lena.hallsten@regionostergotland.se,
telefon 010-103 14 52 eller Charlotte Wåhlin,
charlotte.wahlin@regionostergotland.se
Se program på nästa sida
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Kunskapssammanställningen finns
som pdf på Arbetsmiljöverkets
webbplats

9.30-10.00

Registrering, kaffe/te och smörgås

10.00-10.45

Inledning och presentation av dagen
Arbetsskador inom hälso- och sjukvård samt omsorg
Så här har vi gått tillväga - Syfte och genomförande av
kunskapssammanställningen
Charlotte Wåhlin, Arbets- och miljömedicin

11.00-12.00

Vad säger forskningen om vilka arbetsmiljöåtgärder som skapar säkrare
personförflyttningar?
Emma Nilsing-Stridh, Region Örebro
Kjerstin Stigmar, Lunds Universitet

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.45

Att implementera arbetsmiljöåtgärder som skapar säkrare
personförflyttningar
Kjerstin Stigmar & Charlotte Wåhlin

13.45-14.00

Bensträckare

14.00-14.45

Att arbeta för ett jämställt arbetsliv inom hälso- och sjukvård och omsorg
Minke Wersäll, Arbetsmiljöverket

14.45-15.15

Fika

15.15-16.00

Diskussion - hur kunskapen kan spridas och användas utifrån den roll som du
har i dagsläget? Hur kan vi samverka kring dessa frågor?

16.00-16.15

Avslutning
Välkomna!
önskar Arbets- och miljömedicin i Linköping

Besök gärna vår blogg som tar upp frågor som för arbetsmiljö och miljö: www.arbetsochmiljomedicin.se
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