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SIRIUS FORUM
7 februari 2018
Hur bygger vi den långtidsfriska arbetsplatsen i skogsindustrin?



SIRIUS FORUM
7 februari 2018

Ta chansen att delta på Sirius Forum 2018, som arrangeras av parterna inom skogsindustrin. 
Konferensen inriktas mot hur vi tillsammans bygger den långtidsfriska arbetsplatsen, 
med särskilt fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö. 
 Målgruppen är nyckelpersoner i företag inom massa/papper, sågverk och skogsbruk. 
Vi vänder oss till dig som har en ledande ställning i företaget eller i fackliga organisationer. 
Deltagaravgiften är 800 kronor. 

Sirius Forum genomförs denna gång på Clarion Sign Hotel, Norra Bantorget, 
Stockholm. Vi ser gärna att du anmäler dig digitalt på www.industrisirius.se. 

Intresset har varit stort för de senaste årens Forum. Anmäl dig om möjligt före 31 december. 
Först till kvarn gäller. För mer information kontakta Mårten Ericsson på tel 036-30 32 60 
eller e-post marten.ericsson@industriarbetsgivarna.se

Välkommen!

Sirius, Skogsindustrins råd för industriell utveckling i sam-
verkan, verkar partsgemensamt inom massa- och pappers-
industrin. Sirius Forum arrangeras årligen, med olika teman. 
 Stiftelsen Centralfonden verkar partsgemensamt inom 
hela skogsnäringen. Hos Centralfonden kan de lokala parterna 
söka stöd för insatser kring friskvård och rehabilitering. 

Nytt för i år är att Sirius och Centralfonden gemensamt står 
bakom Sirius Forum. Därför hälsar vi även företagen inom 
skogsbruket och sågverksindustrin välkomna! 
 Vi vågar utlova rymligare lokaler med bättre luft 
och mer syre när vi nu byter plats för Sirius forum 
till Clarion Sign Hotel!

PROGRAM FORUM – 7 FEBRUARI 2018

Från 8.30  Kaffe och fralla

9.30 Välkommen! 
Jan Åström, Koncernchef Ahlström-Munksjö

9.45 Stress, prestation och återhämtning
Anitha Risberg, Med. Dr, Luleå Tekniska Universitet

11.00 Varför blir man utbränd?
Johan Norén, föreläsare

12.00     Lunch 

13.00 Centralfonden – för ett hållbart arbetsliv
Mårten Ericsson, Industriarbetsgivarna, Henry Heiniö, Pappers

13.15 Företagshälsovården – viktig aktör
Johan Kling-Andersson, Företagsläkare Stora Enso skog

14.15 Hur bygger man den långtidsfriska arbetsplatsen? 
Magnus Svartengren, Professor i arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet.

15.30 Summering och fika

16.00 Slut

Moderator: Jan Åström 


