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NÄRHET – KONTINUITET – KVALITET
Frukostmöten gällande alkohol och droger

Företagshälsan anordnar två frukostmöten under hösten 2020
gällande alkohol och droger i arbetslivet. Det första mötet hålls den 4
september och det andra mötet den 20 november.
Frågor som kommer att lyftas är bl. a. beroendeWebbinarium – Nämndemansgården
www.namndemansgarden.se/anmalan-webbinarium/
problematik, olika beroendeformer, identifiering
m.m. Medverkar gör behandlare Anna Stavréus
från Nämndemansgården.

Öppettider i sommar

Jönköping Öster: Öppet hela sommaren.
Jönköping Väster: Stänger veckorna 27-32.
Huskvarna: Stänger veckorna 27-32.
Torsvik: Stänger veckorna 27-33.
Bankeryd: Stänger veckorna 26-34.
Är din vanliga mottagning stängd, ring 010-242
82 79 vardagar mellan 08.00-10.00 eller övrig
tid 010-242 82 60 och välj alternativ 6. Det går
även bra att mejla info@jonkoping.fhv.se.

Öppna utbildningar hösten 2020

BAM Grund 8, 15 och 22 oktober, kl. 8-16.
Härdplaster 4 december, kl. 8-12.

12 augusti
kl. 10.00

BAM T V Å 26-27 november, kl. 8-16.
Första hjälpen och HLR 23 oktober, kl. 8-11.30.

Handintensivt arbete
Är Er arbetsplats berörd av de nya lagstadgade medicinska kontrollerna för handintensivt arbete? Vi på Företagshälsan kan hjälpa dig som arbetsgivare att ta reda på om dina
arbetstagare har ett handintensivt arbete enligt AFS 2012:2 Belastningsergonomi!
Med handintensivt arbete menas arbetsuppgifter som medför snabba ihållande handledsrörelser
mot ledens ytterlägen i kombination med kraft. Om detta pågår mer än 4 timmar per dag, ska
en riskbedömning göras och medicinska kontroller kan bli aktuellt.
Företagshälsans ergonom kan hjälpa er med en övergripande riskbedömning samt vid behov en
fördjupad bedömning. Blir medicinska kontroller aktuellt, så hjälper vi er med det också! För mer
information, kontakta ergonom Andreas Persson på telefon: 010 – 242 82 55.

Trevlig sommar och semester
önskar vi alla våra kunder
med anställda!
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Prenumeration av nyhetsbrevet sker på vår hemsida: www.foretagshalsanjonkoping.se.

SYFTE
Bättre Arbetsmiljö – BAM är en grundutbildning
som förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och utvecklar
deltagarnas förmåga till eget lärande.
MÅL
Arbetsmiljön berör många kunskapsområden
som teknik, biologi, kemi, psykologi m m.
Det behövs teoretiska kunskaper och praktisk
erfarenhet för att kunna lösa arbetsmiljöproblem och skapa en god arbetsmiljö.
Efter utbildningsdagarna ska deltagarna kunna:
- Samverka i arbetsmiljöfrågor
- Identifiera risker och medverka till att
genomföra förebyggande åtgärder
- Följa och överblicka sambandet mellan en
god arbetsmiljö och verksamhetens
utveckling
- Söka information och kunna omsätta den i
det dagliga arbetsmiljöarbetet.
ARBETSMETOD
Utbildarna varvar föreläsningar med att låta
deltagarna arbeta i grupp med fall som
beskriver olika arbetsmiljöhändelser.

FÖRELÄSARE
Skyddsingenjör, företagssköterska och
beteendevetare.
LITTERATUR
Handbok och kursdokumentation.
INTYG
Kursintyg utfärdas efter genomgången
utbildning. För intyg krävs att man
deltagit samtliga tre dagar.
PRIS
7 250:- inklusive kurslitteratur och
måltider.
ANMÄLAN
Anmälan görs senast torsdagen den
1 oktober 2020.
E-posta anmälan till:

johan.bernhardsson@jonkoping.fhv.se

Bifoga följande uppgifter:

MÅLGRUPP
Chefer, arbetsledare, skyddsombud andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin
funktion har behov av kunskaper om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

-

KURSLÄNGD OCH DELTAGARANTAL
3 heldagar mellan 08.00-16.00.
Kursdagar är torsdagar. Kursen genomförs i
Fläkt Group:s kurslokaler på Fläktgatan 1.

För ytterligare information om utbildningen
kan Ni kontakta kursledare Johan
Bernhardsson på telefon: 010–2428270
eller 070–9306845.
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Kursnamn (BAM)
Företag
Adress, postnummer och ort
För- och efternamn
Telefon arbete
Mobiltelefon
E-postadress till kursdeltagaren/-arna
Fakturaadress, om annat än ovan.

Jönköping Öster:
Jönköping Väster:
Huskvarna:
Torsvik:
Bankeryd:

John Bauersgatan 4
Barnarpsgatan 13
Viktoriagatan 1
Kylvägen 4
Tallvägen 32

010 - 242 82 60
010 - 242 82 60
010 - 242 82 60
010 - 242 82 40
010 - 242 82 60

