Kemikalieberäkningar, barnens rättigheter och fokus på plast
2018-08-29, Företagarna, Rådmansgatan 40, Stockholm
Program
9.45–10.00

Registrering och fika

10.00–12.00

Kemikalier i varor – skillnad mellan varor och en kemisk
produkt
Utbildare: Johanna Wachtmeister
Vi går igenom definitioner, vilka kemikalier man ska se upp för, hur hittar
man dem m.m.
• Övning: Kemikalieinnehåll i varor

12.00–13.00

Lunch

13.00–14:15

Företagets ansvar för barnens rättigheter
Utbildare: Clara Hamrén
Med produkter tillverkade för barn kommer även ett socialt ansvar. Vilka
skyldigheter har företag för barns rättigheter? Vilka regler gäller för
marknadsföring av produkter till barn?
• Genomgång av UNICEF:s Barnrättsprinciper för företag.
• Genomgång av regler om marknadsföring och barn.

14.15–14.45

Frågestund och fikapaus

14.45–16.00

Miljö- och hälsoaspekter av plast
Utbildare: Helena Hemming
Plaster är uppbyggda av många olika tillsatser, varav flera är
omdebatterade ur miljö- och hälsosynpunkt.
• Vilka plaster är bättre att välja än andra?
• Hur informerar jag bäst kunder/konsumenter?

Pris (inkl. lunch, fika och kursintyg):

Medlemmar i Lek & Babybranschen 2 990 kr/person exkl. moms.
Icke medlemmar: 3 990 kr/person exkl. moms.
Anmäl dig senast den 22 augusti till jennifer@lekobaby.se. Vid anmälan uppge fullständig
fakturaadress samt meddela eventuella allergier eller specialkost. Det finns begränsat antal platser så
var ute i god tid! Anmälan är bindande - det går dock att överlåta anmälan till en annan person.

Utbildningsledare
Johanna Wachtmeister
Johanna har mycket god kunskap om kemikaliehantering och
kemikalielagstiftning och arbetar som senior konsult på Trossa AB. Exempel
på uppdrag är support, rådgivning och problemlösning kring kemiska
frågeställningar av olika slag, kemisk dokumentation, klassificering,
säkerhetsdatablad, kemikaliehantering, riskbedömningar,
kemikalielagstiftning (REACH, CLP), revisioner med mera. Har hållit många
utbildningar inom området. Johanna har en PhD i organisk kemi från
Stockholms Universitet.
Clara Hamrén
Clara har bred kunskap inom hållbarhetsområdet. Hon har arbetat med och
utbildat om barns rättigheter i flera år, för bland annat Nätverket för
Barnkonventionen, Rädda Barnen m.fl. Hos Trossa jobbar Clara med
hållbarhetsredovisning, strategi och affärsetik. Clara har tidigare varit
ansvarig för hållbarhetsarbetet hos branschorganisationen FAR. Clara är
examinerad jurist med inriktning mänskliga rättigheter och Europarätt.

Helena Hemming
Helena har många års erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete med
både småskalig laboratorieverksamhet och storskalig produktion som
arbetsområde. Hon har arbetat med att introducera och följa upp
ledningssystem för säkerhet och hälsa. Helena är van föreläsare fram för allt
inom området kemikaliesäkerhet. Tidigare har Helena arbetat med
kemikalierisker inom läkemedelsindustrin och har också ett förflutet som
toxikolog på Kemikalieinspektionen. Helena är utbildad toxikolog från
Karolinska Institutet.

Trossa är en stolt samarbetspartner med Lek & Babybranschen. Kontakta oss
gärna med din fråga!
johanna.wachtmeister@trossa.se
clara.hamren@trossa.se
helena.hemming@trossa.se

0730 - 75 57 58
0725 - 84 35 50
0730 - 75 57 65

