
Två miljoner i stöd till nydisputerad arbetsmiljöforskare
För sjätte året i rad delar AFA Försäkring ut post doc-stödet i syfte att stödja lovande forskare i början av karriären. Juan Wang,
verksam vid Institutionen för medicinsk vetenskap på Uppsala universitet, tilldelas 2018 års stöd för att studera riskfaktorer i
arbetslivet som kan leda till sjukdom i luftvägarna.

– Juan Wang är en lovande forskare som vi bedömer har möjlighet att utveckla och förbättra ett viktigt arbetsmiljöområde. Inte minst genom att
sätta forskningen i ett internationellt perspektiv, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring.

Juan Wang är doktor i medicin. Med start 2019 och två år framåt ska hon studera yrkesexponeringar kopplade till luftvägshälsa genom
statistiska beräkningar och en genomgång av vetenskapliga artiklar både ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Forskningen kommer till
viss del bedrivas vid Arbets och Miljömedicin i Bergen och vid School of Public Health i Shanghai.

– Stödet gör det möjligt för mig att vistas i två starka utländska forskningsmiljöer för arbetsrelaterad forskning och det kommer att bredda min
kompetens när det gäller epidemiologisk arbetsmiljöforskning, säger Juan Wang.

Vartannat år går AFA Försäkrings post doc-stöd till forskare verksamma inom arbetsmiljöområdet och vartannat år inom hälsa. Genom stödet
erbjuds personer som är i början av sin forskarkarriär ökade möjligheter till postdoktorala studier och forskning. Forskarna får chansen att
fördjupa sig och skapa nätverk som kan vara av betydelse i den fortsatta karriären.

Mer information:

En längre intervju med Juan Wang finns att läsa här.
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Trygghet på jobbet för 4,7 miljoner människor AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist,
dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra
miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder
kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har
cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.


