
Skiftarbete och hälsa

Ur programmet

• Inledning. SLA och GS-facket.

• Prevent. 

• Presentation av foldern och 
filmen som hör till materialet.

Under dagen träffar du represen-
tanter från SLA, GS-facket samt 
personal från Prevent.

Välkommen till seminarium den 7 maj 2013

Plats: Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm



I projektet Skiftarbete och hälsa deltog ett tjugotal 
företag inom gruv- och stålindustrin. Ett utbildnings-
koncept togs fram och handledare utbildades. Målet 
var att ge skiftarbetare och deras chefer kunskap och 
verktyg för att skapa god hälsa vid skiftarbete.

Projektet har fått mycket positivt gensvar hos de före-
tag som deltagit. En framgångsfaktor är att satsningen 
varit partsgemensam, både centralt och i företagens 
arbetsgrupper. Vid utvärdering av utbildningarna på 
företagen är det många av skiftarbetarna som vittnar 
om att de har fått bra tips och att de har gjort någon 
eller några förändringar som till exempel medfört för-
bättrad sömn.

Under dagen kommer ny forskning inom området att 
presenteras. Syftet är att ge inspiration och möjlighet 
till erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Deltagare i projektet Skiftarbete och hälsa samt chefer/
arbetsledare, HR-funktion och skyddsombud på Indu-
striarbetsgivarnas medlemsföretag. 

Anmälan

Gå in på 

www.prevent.se/sv/webbshop/konferenserseminarier

Datum / tid

7 maj 2013, 08.30–16.00.

Plats

Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm. 

Program

08.30–09.00 Kaffe och smörgås

09.00–09.15 Inledning  

09.15–10.00 Ljus, hälsa och skiftarbete ovanför 
polcirkeln. Ett pågående projekt på LKAB Kiruna om 
ljusets inverkan för anpassning till dag- och skiftarbete 
ovan och under jord under olika årstider. Johanna 
Garefelt

10.00–10.10 Paus

10.10–10.55 Gult ljus för nattarbete. Ny forskning 
kring hur ljus påverkar människan. Exempel på hur ljus 
kan underlätta skiftgång och anpassning av dygnsryt-
mer. Arne Lowden 

10.55–12.00 Goda exempel. Erfarenhetsutbyte. 
Två företag berättar: 

• Gimoverkens resa med skiftarbete och hälsa från 
hösten 2006 till idag. 

• Skiftarbetarkörkortet bra utbildning, men vad gjorde 
vi sedan på Ovako i Hofors?

12.00–13.00 Lunch 

13.00–13.45 Farligt att sitta still! Ny forskning 
visar att längre stunder av stillasittande, oavsett hur 
mycket du rör dig under övrig tid, är starkt kopplat 
till ohälsa och flertalet av de stora folksjukdomarna. 
Kanske behöver vi tänka om? 
Elin Ekblom Bak

13.45–14.00 Kaffepaus

14.00–15.30 Konsten är att nå ända fram, med 
ett leende på läpparna! Med expeditionerna som 
utgångspunkt berättar Ola om möjligheterna att 
förena flera viljor för att nå gemensamma mål och att 
leva i harmoni med sig själv och sin omgivning trots 
tuffa omständigheter. Ola inspirerar med budskapet: 
”Sätter du gränser för vad du tror du kan, så sätter du 
gränser för vad du kan.” Ola Skinnarmo

15.30–16.00 Avslutning 

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder 
på kaffe och lunch. 

Vid utebliven närvaro förbehåller vi oss 
rätten att ta ut en avgift på 500 kronor.



Presentation av föreläsarna

Johanna Garefelt, arbetar på Stress-
forskningsinstitutet i ett projekt om 
dagsljusets inverkan på sömnstörningar 
och hälsa, tillsammans med Arne 
Lowden. Hon arbetar också tillsammans 
med Torbjörn Åkerstedt i ett projekt 
om relationen mellan arbetsmiljö och 
sömnstörningar där bl.a. stress, arbets-
tider och fysisk arbetsmiljö undersöks.  

Arne Lowden arbetar som sömn- och 
stressforskare på Stressforskningsin-
stitutet vid Stockholms Universitet. 
Arne har bl a gjort studier av självvalda 
arbetstider, effekter på sömn och åter-
hämtning utifrån ljuspåverkan i sk ljus-
rum och ljussättning i fönsterlösa rum. 
Med sömn som specialitet är Arne för 
närvarande en av 30 certifierade sömn-
specialister idag verksamma i Sverige.

Elin Ekblom Bak är doktorand i medi-
cinsk vetenskap på Karolinska Institu-
tet och GIH, med fokus på betydelsen 
av olika livsstilsfaktorer såsom fysisk 
aktivitet, stillasittande och övervikts 
betydelse för hälsa och sjukdom.

Ola Skinnarmo, äventyraren, en av 
Sveriges mest anlitade föreläsare ger 
dig ett inspirerande, energigivande och 
träffsäkert föredrag. Med insiktsfullhet 
och humor berättar Ola om sina expedi-
tioner och drar sylvassa paralleller från 
sina äventyr till din verklighet. Tankar 
du direkt kan omsätta i din vardag.

Prevent i samarbete med


