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Vi ser behovet. Gör du?
Peter Andersson Forskare juridik Thöres Theorell Professor psykosocial miljömedicin 
Eva Nordmark TCO   Richard Brakken & Susanne Schippert (H)järnkoll 
Daniel Gullstrand Unionen   Agneta Sunder Arbetsmiljöverket 
Annette Carnhede Moderator  Stefan Sauk Special guest
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Välkommen till ST inom SiS mötesplats, för yrkesutveckling 
inom psykosocial omvårdnad och behandling.



10.00  Fika och inskrivning

10.30  Inledning Behandlardagarna 2014
 
10.35   Annette Carnhede  
 – moderator

10.45  Peter Andersson
 – Forskare juridik,    
 Göteborgs universitet

 Otydliga lagar om skadlig stress   
 i arbetslivet

12.30  Lunch

13.30  Eva Nordmark
 – TCO

 Tjänstemännen, stressen   
 och jämställdheten

14.30  Fika

15.00  Daniel Gullstrand
 – Unionen, arbetslivsfrågor   
 och arbetstidsfrågor

 Det gränslösa arbetet

16.00  Avslutning av dagen

18.00  Stefan Sauk
 – Skådespelare, föreläsare, coach

 Om kommunikation, kroppens   
 signaler och feedback

20.00  Middag

09.00  Thöres Theorell
 – Professor emeritus    
 i psykosocial miljömedicin 

 Hur vår hälsa påverkas    
 av vårt arbetsliv     
 och vad vi kan göra åt det

10.00  Fika

10.30  forts. Thöres Theorell 

12.00  Lunch

13.00  Richard Brakken och    
 Susanne Schippert
 – (H)järnkoll

 En arbetsplats att längta till.   
 Om psykisk ohälsa

14.00  Fika

14.30  Agneta Sunder
 – Arbetsmiljöverket, enhetschef   
 på Avdelningen för Regelarbete   
 och expertstöd

 Psykosocial arbetsmiljö,    
 vad gör Arbetsmiljöverket?

15.30  Avslutning och utvärdering

16.00  Behandlardagarna 2014 avslutas
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Behandlardagarna 2014 
– Om psykosocial arbetsmiljö

Ohälsan i arbetet ökar. Vem ska ta 
ansvar för detta och på vilket sätt? 
Det behövs en arbetsmiljöföreskrift 
om den psykosociala arbetsmiljön 
– den ”osynliga” ohälsan. Hur ser 
dagens psykosociala arbetsmiljö 
och med vilka verktyg kan vi arbeta 
med för att förbättra den? Vi har 
samlat några av landets ledande ak-
törer inom området, för spännande 
föreläsningar och intressant dialog. 

Det är viktigt att vi tillsammans tar 
ett krafttag och arbetar med frågan. 
Syftet med seminariet är att byta 
erfarenheter, få en bättre kännedom 
om den psykosociala arbetsmiljöns 
förekomst och utveckling, men 
också hur man kan arbeta med den 
psykosociala arbetsmiljön för att 
förebygga arbetsmiljöproblem.  
Vi har även startat en budkavle för 
att uppmana ansvariga att ta fram  
en ny arbetsmiljöskrift för den psyko-
sociala arbetsmiljön, se vidare på 
www.behandlardagarna.se

År 1999 startade vi behandlar-
dagarna, en mötesplats för yrkes-
utveckling, erfarenhetsutbyte och 
utbildning inom yrkesrelaterade 
frågor. Målsättningen är att med 
dagsaktuella ämnen samla landets 
ledande aktörer och till ett själv-
kostnadspris erbjuda anställda, 
chefer, förtroendevalda ett antal 
seminarier och föreläsningar av 
högsta intresse och kvalitet.



PETER ANDERSSON
– Juris doktor offentlig rätt

I sin senaste avhandling undersöker 
Peter arbetsgivarens rättsliga ansvar 
att förebygga stressrelaterad ohälsa 
och uppnå en god psykosocial 
arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen 
ålägger arbetsgivaren omfattande 
skyldigheter men ansvarsutkrävande 
i form av tillsyn, förelägganden och 
förbud är förhållandevis sparsamt 
förekommande och det har ännu 
aldrig hänt att en arbetsgivare dömts 
för arbetsmiljöbrott genom att ha 
orsakat en anställd stressrelaterad 
ohälsa. Syftet är att undersöka 
rättsliga möjligheter och svårigheter 
för en effektiv reglering av den 
psykosociala arbetsmiljön. Det 
handlar om grundläggande frågor 
som rör etiskt och rättsligt ansvar och 
om rättsliga aspekter på förhållandet 
mellan autonomi och hälsa.

EVA NORDMARK
– Ordförande i TCO

»Som ordförande i TCO vill jag bidra 
till ett hållbart och framgångsrikt 
arbetsliv. TCO:s roll är att bidra till 
fler och bättre jobb, hållbar välfärd, 
ökad tillväxt och ett framgångsrikt 
och hållbart arbetsliv. Vi jobbar också 
aktivt med ett fackligt samarbete 
på Europaarenan. Några av de 
hjärtefrågor jag särskilt brinner för 
och vill jobba med är bättre 
utbildning och utvecklingsmöjligheter 
för yrkesverksamma och ett mer 
jämställt arbetsliv«

STEFAN SAUK
– Skådespelare, föreläsare & coach

Kommunikation är en av de absolut 
viktigaste nycklarna i nästan alla 
sammanhang, både i det lilla och 
i det stora. Det är oftast själva 
förutsättningen för om ett projekt 
lyckas eller inte. Det är också 
den viktigaste egenskapen i all 
form av ledarskap, förmågan att 
kommunicera.

Föreläsare

DANIEL GULLSTRAND
– verksam inom arbetslivsfrågor  
och arbetstidsfrågor i Unionen

Sedan tre år tillbaka ökar sjuk-
skrivningarna och arbetsskadorna 
på nytt i Sverige och den vanligaste 
orsaken är psykisk ohälsa. Ett alltmer 
hektiskt arbetsliv där tjänstemännen 
förväntas vara ständigt tillgängliga 
för arbete när och var som helst 
har satt sina spår. Det är tufft att 
orka med i det hårda tempot i 
snabba konjunktursvängningar, 
med tajta organisationer där allt 
färre ska springa allt fortare.  
I december presenterade Unionen  
sin arbetsmiljöbarometer för åttonde 
året i rad. Det är en bekymmersam 
bild som tonar fram.

THÖRES THEORELL
– Professor emeritus i psykosocial 
miljömedicin

Thöres har bedrivit omfattande 
forskning om ohälsa och arbete på 
Stressforskningsinstitutet, Stockholms 
universitet. Hur konflikter hanteras 
på arbetet kan också påverka vår 
hälsa. Hans forskning visar att 
engagerade chefer och ett tillåtande 
diskussionsklimat är centrala 
ingredienser för att skapa en arbets-
plats där medarbetarna trivs. Men 
det kan också leda till konflikter och 
det är viktigt att man löser dessa på 
ett bra sätt. Långvariga eller olösta 
konflikter kan leda till så kallad »dold 
coping«.

»Att använda sig av dold coping 
innebär att man biter ihop och 
undviker att prata om problemen, 
framförallt med den som man blivit 
illa behandlad av. Människor som 
använder en undvikande strategi vid 
konflikter löper större risk för långa 
sjukskrivningar och hjärtinfarkt.« 
Olösta konflikter och andra sociala 
problem på jobbet slår också olika 
mot män och kvinnor. Forskning 
visar att kvinnor tenderar att hamna 
i långvariga sjukskrivningar medan 
män drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.

RICKARD BRACKEN & 
SUSANNE SCHIPPER
 – projektledare och ambassadör
i (H)järnkoll

Var fjärde svensk lever med psykisk 
ohälsa. Vilken arbetsmiljö behövs 
för att minska den psykiska ohälsan? 
Och vad behöver göras för att vi 
ska klara arbetslivet under perioder 
i livet då vi inte är 100 procent 
friska? Vilken beredskap finns på 
arbetsplatserna att förebygga och 
hantera psykisk ohälsa? (H)järnkoll 
är en nationell kampanj som drivs 
på uppdrag av regeringen och som 
arbetar för ökad öppenhet kring 
psykisk ohälsa med målet att alla ska 
ha samma rättigheter och möjligheter 
oavsett psykiskt funktionssätt. 

AGNETA SUNDER
– Enhetschef på Avdelningen för 
Regelarbete och expertstöd på 
Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljön ska hanteras som 
en naturlig del i den dagliga 
verksamheten och omfatta även 
de psykologiska och sociala 
förhållandena i arbetsmiljön.

ANNETTE CARNHEDE 
– Moderator

Annette har tidigare varit ordförande 
i Fackförbundet ST, vice ordförande 
i Trygghetsstiftelsen och ledamot i 
TCO:s styrelse. I dag sitter hon bland 
annat som ledamot i Arbetsdomstolen. 
Hon har en lång och gedigen 
erfarenhet av arbetslivsfrågor och 
kommer att leda Behandlardagarna 
2014.



Tid & plats 18–19 mars 2014
 Scandic Infra City i Upplands Väsby, Stockholm
 Det går bussar från Cityterminalen direkt till Infra City, se www.sl.se

Anmälan Senast 3 mars 2014.      
 För mer information och anmälan      
 gå in på www.behandlardagarna.se

Frågor Maila till info@behandlardagarna.se

Kontaktperson Tobias Bjerman, tel 0708-40 42 43

Arrangör Behandlardagarna

Anmälan 
& information

www.behandlardagarna.se

Inklusive kost och logi, Stefan Sauk och gemensam middagEnkelrum 4900:-Dubbelrum (2 delt) 4300:- Priser inklusive moms

Utan logi inklusive lunch, fika och Stefan Sauk 3000:- inklusive moms
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