Forskning och Utveckling

Forskning till nytta i arbetslivet

FoU-program
 uller i arbetslivet
B
Kvinnors arbetsmiljö inom industrin
 Arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner
och landsting
 Från ord till handling
 Regenerativ medicin
 Övervikt och fetma
 Alkohol och beroende
 Kemiska ämnen i arbetslivet



OM AFA FÖRSÄKRING
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid
sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra
försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbets
marknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner
människor i privat näringsliv, kommuner, landsting
och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor.
En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning
och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbets
miljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och
ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
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Det som utmärker oss som finansiär av forskning och
utveckling är att det är våra ägare och uppdragsgivare,
dvs arbetsmarknadens parter, som beslutar om hur
anslagen ska fördelas.
När vi bedömer vilka projekt som ska få anslag, är
relevans, vetenskaplig kvalitet, förväntad praktisk
nytta, resultatspridning och kostnadseffektivitet de
viktigaste kriterierna. För att bedöma den vetenskapliga
kvaliteten anlitas utomstående experter.
AFA Försäkring har byggt upp en skadedatabas
med information om arbetsskador och sjukdomar
bland de försäkrade. Databasen utgör tillsammans
med omvärldsanalys underlag för beslut om anslag till
forskning och utveckling.
Vi ger anslag till forskning och utveckling både till
fristående projekt och till projekt som ingår i särskilda
programsatsningar inom områdena, arbetsmiljö, hälsa,
tillämpning och kommunikation.
För närvarande har vi omkring 200 pågående projekt
i olika branscher fördelat över hela landet.
Det är viktigt att resultaten kommer till nytta i
arbetslivet. Därför arrangerar AFA Försäkring även
seminarier och konferenser, ger ut populärvetenskapliga
skrifter och nyhetsbrev. Vi publicerar även en projektkatalog på vår hemsida. Uppföljning och utvärdering av
FoU-projekt pågår kontinuerligt.
Mer information om FoU-anslag till forskning och
utveckling finns på www.afaforsakring.se/forskning
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En viktig del av AFA Försäkrings verksamhet är att arbeta aktivt
för att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Därför ger
vi anslag till olika forsknings- och utvecklingsprojekt som kan bidra
till bättre arbetsmiljö och hälsa inom både privat och offentlig sektor.
Vi satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning, utveckling
och kunskapsförmedling.

