SEMINARIUM

Alkohol på jobbet
– vems ansvar?
De flesta som har en riskkonsumtion av alkohol finns
på landets arbetsplatser. En hög alkoholkonsumtion
ökar risken för både sjukfrånvaro och olyckor. Erfarenheten visar att alkoholproblem ofta identifieras alltför sent.
Vilket ansvar har arbetsgivaren? Hur kan man arbeta
förebyggande? Under seminariet kommer ni att få
lyssna på forskare, experter och personliga berättelser.
Seminariet har ett populärvetenskapligt upplägg och
är öppet för alla som är intresserade. Det arrangeras av
CERA vid Göteborgs universitet och Systembolaget.
Deltagandet är kostnadsfritt.

Göteborg
7 mars 2018

Tid:
Onsdag 7 mars.
Registrering och lunchsmörgås från klockan 12,
seminariet pågår klockan 13 – 16.
Plats:
Göteborgs universitet, Aulan,
Vasaparken, Universitetsplatsen 1.
Anmälan och information:
systembolaget.se/seminarier
Varmt välkommen!

Program
12.00 Registrering och lunchsmörgås

14.20 Paus med kaffe

13.00	
Välkommen
Sara Norell, sortiments- och inköpschef
Systembolaget, beskriver Systembolagets
uppdrag och stöd till alkoholforskning.

14.40	
Alkoholvanor hos olika samhällsgrupper
Sören Holmberg, seniorprofessor,
Statsvetenskapliga institutionen vid
Göteborgs universitet.

	
Mer alkoholkunskap behövs
Claudia Fahlke, professor vid Göteborgs
universitet och föreståndare för CERA.

	Fotboll, fylla och fajt
Dialogsamtal med Robert Laul,
sportjournalist på Aftonbladet,
om hans erfarenheter.

 lkoholens effekter på prestation,
A
koncentration, motorik med mera
Bo Söderpalm, överläkare och professor vid
Sahlgrenska akademin.
	
Arbete, alkohol och sjukfrånvaro
Gunnel Hensing, professor vid Sahlgrenska
akademin och vice föreståndare CERA.
 örebyggande arbete på arbetsplatser
F
Ulric Hermansson, socionom, medicine
doktor och universitetslektor vid Karolinska
Institutet.

Centrum för forskning och utbildning
kring riskbruk, missbruk och beroende
(CERA), är en tvärvetenskaplig och
partsammansatt centrumbildning
vid Göteborgs universitet. Läs mer
på http://cera.gu.se/

 ur gör vi i praktiken?
H
Samtal med Cecilia Eurén-Pettersson,
företagssköterska Previa och
Mustafa Atik, Volvo Car Corporation.
16.00 Avslutning
Moderator är Katarina Hultling, journalist.

Systembolaget har i uppgift att sprida kunskap
om alkoholens negativa effekter på hälsa.
Det görs via informationsinsatser och stöd till
alkoholforskning. Seminariet är en del av hur
Systembolagets samhällsuppdrag kommer
till uttryck.

