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INBJUDAN TILL KONFERENS OM FRAMTIDENS ARBETSLIV II  

12 DECEMBER 2022 

Avdelningen inbjuder till en konferens med fokus på arbetsmiljö/hälsa och ledarskap efter pandemin 

och vid hybridarbete. Kunskap kring vår arbetsskadeförsäkring, AFA. Vi kommer också att få en första 

delgivning kring utfallet av Fackförbundet STs arbetsmiljörapport och då specifikt för vår avdelning.  

 

Konferensen kommer att erbjudas som en hybridkonferens så det är möjligt att vara med på distans 

(med de unika förutsättningar det kan innebära) eller fysiskt på plats på Sturegatan 15.  Varje sektion 

har möjlighet att anmäla flera deltagare men i mån av plats. 

 

Vi har ett förmiddagspass där Helena Tinnerholm Ljungberg, biträdande lektor och projektledare för 

uppföljningsprojektet Future Work/Framtidens Arbetsplats vid Karolinska Institutet (KI), presenterar 

de lärdomar som dragits vid övergången till en mer hybrid arbetsplats inom verksamhetsstödet på KI.  

Uppföljningsprojektet har följt utvecklingen gällande bland annat arbetsmiljö, ledarskap, hälsa, och 

prestation genom återkommande enkäter riktade till både medarbetare och chefer samt genom en 

intervjustudie med administrativa chefer. 

För den som vill läsa mer om uppföljningen går det bra att besöka projektets hemsida: 

https://ki.se/imm/future-work 

 

Eftermiddagen delas av Jenny Ekenstierna, förbundsjurist, Fackförbundet ST som berättar om vår 

AFA-försäkring vid hemarbete och Martina Saar, utredare, som föredrar utfallet av årets 

arbetsmiljörapport specifikt för vår avdelning (publiceras i sin helhet i slutet på november). 

 

Tid:             Måndag den 12 december kl. 9.45 – 12.00 och 13.00 – 16.00.  

Anmälan:            Senast den 3 december via denna LÄNK 

Villkor: Inget löneavdrag enligt förtroendemannalagen/avtalet.  

Bekräftelse: Bekräftelse får du i samband med din anmälan.  

Övriga frågor: universitet@st.org 

 

Välkomna! 
Avdelningsstyrelsen/gm 

arbetsgruppen Hållbart arbetsliv 
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https://st.org/st-paverkar/aktuellt/arbetsmiljovecka-2022/fortroendevald/medlemmarnas-bild
https://forms.office.com/r/kB6ZqifX9i
mailto:universitet@st.org

	Inbjudan till konferens om framtidens arbetsliv II  12 december 2022

