Inom ramen för Iterum Kompetens erbjuder vi kursdagar i våra lokaler i Stockholm eller skräddarsydda
på plats i din organisation.
Av pedagogiska skäl är det viktigt att en kursdag har ett varierat innehåll, föreläsning och genomgång
varvas därför med uppgifter och praktiska exempel. För att deltagarna ska vara väl förberedda till
kurstillfället rekommenderar vi lämplig litteratur.
Vissa kursdagar kombineras med våra webbkurser för att skapa en högre medvetandenivå och för att
säkerställa att kursdeltagarna har samma förkunskaper.

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Om konsten att omsätta en föreskrift i praktiken
Förändringar i arbetslivet ställer nya krav på förhållningssätt, arbetssätt och samverkansformer. En av
samhällets utmaningar är den stora ökningen av antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av bland
annat för hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet.
Alla företag kan få stora fördelar av att investera i en god arbetsmiljö. Investeringar i en god
arbetsmiljö kan ge ökad konkurrenskraft, lönsamhet och motivation hos de anställda.
I den här utbildningen lär vi dig konsten att omsätta Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och
social arbetsmiljö (AFS2015:4) i praktiken. Du får kunskap i vilka krav som ställs på arbetsgivaren och
hur föreskriften kan implementeras i ert befintliga arbetsmiljöarbete.

Omfattning
Kursen är uppdelad i två steg, dels en webbföreläsning som ger grundläggande
kunskaper om organisatorisk och social arbetsmiljö och dels en kursdag där vi
fördjupar oss i området samt arbetar praktiskt med tillämpning av föreskrifterna.

Kursinnehåll






Systematiskt arbetsmiljöarbete i korthet
Genomgång av kraven utifrån föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö
Ohälsosam arbetsbelastning
Arbetstidens påverkan på arbetsmiljön
Kränkande särbehandling

Kursmål
Efter utbildningen ska deltagaren:





Ha kunskaper om vilka krav som ställs i föreskrifterna
Ha fördjupade kunskaper om hur organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer påverkar
anställda och arbetsgivare
Känna till hur man arbetar förebyggande för att motverka hög arbetsbelastning
Veta hur man praktiskt gör för att undersöka, bedöma, åtgärda och kontrollera den
organisatoriska arbetsmiljön

Målgrupp
Vi vänder oss till dig som är chef, arbetsledare eller i övrigt har en roll i arbetsmiljöarbetet.

Ingår
Kursdokumentation, lunch, kaffe.

