Malmö - 4 april 2016

Nytt tillfälle Agera mot stress
och ohälsa!
- en praktisk och juridisk genomgång av de nya reglerna

Utbildningstillfället i februari blev fullbokat och därför erbjuder vi ett nytt
tillfälle att gå denna utbildning.
Som arbetsgivare är du skyldig att bredriva ett systematiskt
arbetsmiljöarbete. Nu utökas dina skyldigheter i och med de nya
föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, som träder ikraft
den 31 mars 2016.
De nya reglerna sätter ett större fokus på att arbeta aktivt med frågor som
förebygger ohälsosam stress på arbetsplatsen. Faktorer som ohälsosam
arbetsbelastning, arbetstiders förläggning, psykiskt påfrestande arbete
och kränkande särbehandling är arbetsrelaterade orsaker som
Arbetsmiljöverket särskilt uppmärksammar i de nya reglerna.
Johan Sigeman, advokat från Sigeman & Co, ger oss en bakgrund till
varför Arbetsmiljöverket sätter större fokus kring dessa frågor och vad de
nya föreskrifterna innebär juridiskt. Vilka är nyheterna och hur bör du som
arbetsgivare agera?
Pål Lindström, företags- och rehabiliteringsläkare från Susano, lär oss
mer om hur du kan arbeta med dessa frågor praktiskt. Han går
inledningsvis igenom vilka faktorer som är viktiga för att medarbetare ska
må bra och ger dig sedan konkreta tips på hur du kan arbeta
förebyggande för att motverka ohälsosam stress. Avslutningsvis får du
även råd i hur du hjälper medarbetare som inte mår bra.

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!
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Praktisk information
Datum
4 april 2016
Plats
Malmö
Handelskammarens lokaler på vån
2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2
Tid
12:00-16:00
Pris
1495 kr/pers för medlemsföretag i
Handelskammaren
2245 kr/pers för icke medlemmar.
Moms tillkommer
Vi inleder med en gemensam
lunch.

Anmälan
Görs på vår hemsida
handelskammaren.com eller via
e-post
deltag@handelskammaren.com.
Anmälan är bindande, men platsen
kan överlåtas.

Sista anmälningsdag
29 mars 2016
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