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AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,
arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal
mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar 4,7 miljoner människor i privat
näringsliv, kommuner och regioner.
AFA Försäkring drivs utan utdelning till ägarna. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor
för att säkerställa framtida utbetalningar till våra försäkrade. En viktig del av vår
verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra
arbetsmiljön.
AFA Försäkring är samlingsnamnet för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag,
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag.
AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
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Forskning som
kommer till nytta
i arbetslivet
AFA Försäkring administrerar kollektiv
avtalade försäkringar på uppdrag av
arbetsmarknadens parter. De olika
försäkringarna ger ett ekonomiskt skydd
vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist,
dödsfall och föräldraledighet. Vår vision
är att alla ska ha en trygg vardag och idag
är 9 av 10 anställda försäkrade hos oss.
Samtidigt som vi bidrar till trygghet för
arbetsgivare och arbetstagare ser vi ett
samhälleligt värde i att förebygga arbets
skador och sjukskrivningar. Därför finan
sierar vi forskning och utveckling inom
arbetsmiljö- och hälsoområdet. Tanken
är att kunskap om arbetsskador och sjuk
domar gör det möjligt att minska ohälsan
på landets arbetsplatser. Vi är därför
mån om att den forskning vi finansierar
kommer till nytta i arbetslivet.

28 projekt och två nya
forskningsprogram
2019 startade 28 enskilda forsknings
projekt med stöd från AFA Försäkring.
Bland annat kunde vi medverka till
ny forskning om arbetsmiljöanpassad
it-systemutveckling, rehabilitering vid
långvarig smärta och förstoringsglasögon
för kirurger.
Den digitala tekniken genomsyrar
dagens samhälle och innebär stora
förändringar i många yrken. Under

året beviljade vi anslag på 37 miljoner
kronor till projekt i det treåriga FoU-
programmet Digitaliseringens effekter på
arbetsmiljön inom kommun- och region
sektorn. Vi utlyste också 40 miljoner i
det fyraåriga programmet Att leva och
arbeta med psykisk ohälsa, för att bidra
till att minska sjukfrånvaro orsakad av
psykisk ohälsa hos arbetare i den privata
sektorn.
I den här rapporten sammanfattar vi
FoU-året 2019 och belyser ett urval av
årets höjdpunkter. Här kan du också läsa
kommentarer av våra ägare och upp
dragsgivare, arbetsmarknadens parter,
om pågående forskning och framtida
forskningsbehov.

Trevlig läsning,

Anders Moberg
Verkställande direktör,
AFA Försäkring
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Forskning för god arbetsmiljö
och hälsa
Varje år finansierar AFA Försäkring forskning och utveckling med
cirka 150 miljoner kronor. Med ökad kunskap som kommer till
praktisk nytta kan vi bidra till att förebygga ohälsa i arbetslivet.
AFA Försäkring ägs av arbetsmarkna
dens parter och det är på deras uppdrag
vi arbetar för att förebygga a
 rbetsskador
och sjukskrivningar. Genom vår FoU-
verksamhet vill vi medverka till att göra
arbetsplatserna så trygga och säkra att
ingen ska behöva skada sig eller bli sjuk
av sitt arbete.
Vår skadedatabas innehåller runt
14 miljoner försäkringsärenden och ger
en klar bild av vilka skador och sjuk
domar som är vanligast i arbetslivet.
Statistiken och vår omvärldsbevakning
är två utgångspunkter för vilken forsk
ning AFA Försäkring stödjer.
Ett kriterium för den forskning vi
finansierar är att den ska komma
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till praktisk nytta. Avsikten är att
forskningsresultaten ska omsättas i
praktiken genom arbetsmiljöarbete
på arbetsplatserna. Spridning av den
kunskap forskningen genererar är därför
en viktig del av vår verksamhet.

Anslagsomgångar och
särskilda FoU-program
AFA Försäkring är en av Sveriges största
finansiärer av arbetsmiljöforskning.
Forskare som är knutna till högskola,
universitet/universitetssjukhus eller
forskningsinstitut kan ansöka om stöd
hos oss för projekt inom arbetsmiljö och
hälsa.

Fyra gånger per år tar vi emot ansök
ningar och skisser i öppna utlysningar.
Ansökningarna bedöms utifrån relevans,
vetenskaplig kvalitet och förväntad
praktisk nytta. Utlysningarna publiceras
på vår webbplats afaforsakring.se. 2019
beviljades 28 enskilda projekt anslag på
totalt 72 miljoner kronor.
För särskilt angelägna forsknings
områden utlyser AFA Försäkring
speciella FoU-program. I ett program
beviljas flera projekt anslag för att belysa
ett aktuellt område ur olika perspektiv.
Programmen pågår i regel i tre till fem
år. Vi följer programmen och sprider
lärdomar och slutsatser via etablerade
kanaler, vid seminarier och på konfe
renser. 2019 startade programmet Ung
i arbetslivet, som fokuserar på ungas
etablering i yrkeslivet.

Digitaliseringens effekter
på arbetsmiljön
Den digitala utvecklingen förändrar vårt
sätt att organisera och utföra vårt arbete.
I det treåriga FoU-programmet Digitali
seringens effekter på a
 rbetsmiljön inom
kommun- och regionsektorn beviljades
nio projekt sammanlagt 37 miljoner
kronor. Projekten ska studera ämnen
som till exempel ledarskap för ett håll
bart digitalt arbetsliv, digitala kränk
ningar och nätmobbning och förbättrade
arbets- och patientflöden i primärvården.

Ett liv med psykisk ohälsa
Sjukskrivningarna för psykiska diagno
ser har ökat i Sverige de senaste åren.
Under 2019 beviljade vi 25 miljoner
kronor till fyra projekt i programmet
Att leva och arbeta med psykisk ohälsa.
Programmet är fyraårigt och väntas
minska sjukfrånvaron på grund av psy
kisk ohälsa hos arbetare i privat sektor.
Under året gjorde vi också en tilläggs
utlysning för att få in fler ansökningar
med fokus på behandlingsmetoder som
kan minska sjukfrånvaron och för pro
jekt som stärker möjligheten att arbeta
vid psykisk ohälsa.

Seminarier och fallträning
Under Almedalsveckan höll AFA Försäk
ring flera seminarier på temat Ett arbets
liv i förändring. Seminarierna handlade
bland annat om hållbarhet i det digitala
arbetslivet, trender i arbetsmiljön och
förändringskompetens i organisationer.
2019 fortsatte AFA Försäkring det sam
verkansprojektet med Svenska Judo
förbundet som startades 2018 i syfte att
förebygga fallolyckor på arbetsplatser.
Med seminarier och informations
filmer har arbetsgivare lockats att
anlita judoinstruktörer som kan lära de
anställda hur man faller utan att skada
sig. Ett exempel på företag som nappat
på erbjudandet är industriföretaget
Proplate, som infört en timmes fall
träning i veckan för sina närmare 100
medarbetare.
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Året som gått – ett axplock

skador och
Allvarliga arbets
nvaro
långvarig sjukfrå
Juni 2019

Arbete med höjda armar
Forskarna Bo Veiersted, Morten Wærsted
och Markus Koch, vid Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i Norge, presenterar
en kunskapsöversikt om arbete över
axelhöjd.

AFA Försäkrings årliga rapport
visar för femte året en avstannad
ökning av antalet arbetsolyckor.
Långvariga sjukskrivningar minskar
i både offentlig och privat sektor.

SEMINARIUM:

Arbetsmiljöns
betydelse för ohälsa
Statens beredning för medicinsk och
social utvärdering, SBU, presenterar en
sammanställning av kunskap om kopplingen mellan arbetsmiljö och ohälsa.

FEB

8

MAR

STARTK ONFERENS:

SEMINARIUM:

Ung i arbetslivet

Positiv syn
på åldrande

AFA Försäkring håller startkonferens
för FoU-programmet Ung
i arbetslivet.
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RAPPORT:

Allvarliga
arbetsskador
och långvarig
sjukfrånvaro

SEMINARIUM:

JAN

20
19

Mikael Widell Blomé,
forskare vid Lunds
universitet, berättar
att ett hållbart arbets
liv kräver en mer
positiv attityd till
åldrande och äldre
medarbetare.

APR

SEMINARIUM:

Delat
ledarskap
Marianne Döös,
forskare vid Stockholms universitet,
presenterar sin
studie om delat
ledarskap i skolan.

MAJ

JUN

FORSKNINGSANSLAG:

HALVDAGS
SEMINARIUM:

Anslags
omgång 1

Chefen i fokus

AFA Försäkring
beviljar 10 miljoner
kronor till tre nya
forskningsprojekt
inom arbetsmiljö
och hälsa.

Christin Mellner och Annika
Härenstam, Stockholms
universitet, Lisa Markström,
Prevent, och Anna Pramborg och Malin Ljungzell,
Suntarbetsliv, berättar om
hälsofrämjande ledarskap i
ett föränderligt arbetsliv.

2019
SEMINARIUM:

Strategier för
ett hållbart
digitalt arbetsliv
ALMEDALEN:

Nytt koncept
AFA Försäkring slår upp
portarna till Verkstan för ett
friskt och tryggt arbetsliv
tillsammans med AMF
och Alecta.

JUL

FORSKNINGSANSLAG:

Anslagsomgång 2
AFA Försäkring
beviljar 12 miljoner
kronor till fem nya
forskningsprojekt
inom arbetsmiljö
och hälsa.

SEMINARIUM:

Forskarna Ann Bergman, Karlstads universitet, Kristina Palm,
Karolinska Institutet, och Calle
Rosengren, Lunds universitet,
presenterar sin forskning om
hur vi hanterar gränsen mellan
arbete och privatliv med digital
teknik.

AUG

SEP

FORSKNINGSANSLAG:

Anslagsomgång 3
AFA Försäkring beviljar
20 miljoner kronor till sju
nya forskningsprojekt inom
arbetsmiljö och hälsa.

OKT

Återgång i arbete
vid psykisk ohälsa
Therese Eskilsson, forskare vid Umeå
universitet, berättar hur en strukturerad
dialog mellan arbetsgivare och med
arbetare kan främja återgång i arbete
vid psykisk ohälsa.

NOV

SEMINARIUM:

SEMINARIEDAG:

SEMINARIUM:

Åldrandets och
skiftarbetets
påverkan på sömn
och trötthet

FoU-dagen i
Luleå

Arbete efter
hjärtinfarkt

AFA Försäkring
anordnar FoU-dagen
med tema Från risk
till frisk i arbetslivet.

Per Gustavsson och
Petter Ljungman,
forskare vid Karolinska
Institutet, presenterar
en kunskapsöversikt
om arbete
efter hjärtinfarkt.

Torbjörn Åkerstedt och
Göran Kecklund, forskare
vid Karolinska Institutet och
Stockholms universitet,
presenterar två forsknings
projekt om åldrandets och
skiftarbetets
betydelse
för sömn
och trötthet.

DEC

FORSKNINGSANSLAG:

Anslagsomgång 4
AFA Försäkring
beviljar 30 miljoner
kronor till 13 nya
forskningsprojekt
inom arbetsmiljö
och hälsa.
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Arbetsmarknadens parter om årets
forskning och framtida forskningsbehov
Catharina Bäck, Svenskt Näringsliv
– Jag vill gärna lyfta fram vårt program Ung i arbetslivet. Vi har noterat
en oroväckande utveckling vad gäller ohälsa hos de yngsta medarbetarna i
arbetslivet. Och vi såg att kunskapen var låg om den här gruppen, inte minst
när det gäller psykisk o
 hälsa och arbetsskador. Det är angeläget att vi får ökad
kunskap så att de ungas arbetsförmåga kan tas till vara bättre.
Vilka forskningsområden ser du som viktiga den närmaste framtiden?
– Jag vill gärna lyfta fram vårt nästa program, Att leva och arbeta med psykisk
ohälsa. Det finns stora kunskapsluckor trots att det är den vanligaste orsaken
till sjukskrivningar om man ser till riket. Så det är angeläget att förstå orsa
kerna för att kunna finna effektiva insatser för att både förebygga ohälsa och
underlätta återgången i arbete.

Cyrene Martinsson Waern, LO
– Om jag ska lyfta fram något så ser jag att de projekt som studerar exponering för
farliga ämnen är mycket viktig f orskning, till exempel inom yrken som sotare och
svetsare. Även projektet om byggindustrins säkerhetspark är p
 ositivt, för att hitta en
gemensam syn på säkerhetskultur och ökad kunskap om hur man arbetar säkert.
Vilka forskningsområden ser du som viktiga den närmaste framtiden?
– Jag ser fram mot att få ta del av forskningen inom det kommande FoU-programmet
Att leva och arbeta med psykisk ohälsa. Det omfamnar ett av nutidens största
problem. Kognitiv belastning och dess effekter på hjärnan är också något jag hoppas
får större fokus inom forskningen. Vi ser att det vid hög arbetsbelastning blir svårt
att fatta kloka beslut oavsett om man arbetar som undersköterska, byggnadsarbetare
eller lärare.

Daniel Gullstrand, PTK
– Både jag och PTK följer programmet Ung i arbetslivet med spänning. Det blev en bra
blandning av projekt som svarar väl mot utlysningstexten. Jag tycker att vi lyckades
få med arbetsplatsperspektivet på ett bra sätt, alltså vad det är som händer när unga
börjar arbeta – vilka attityder de möter, vilka förväntningar som finns och hur man
kan få en så smidig och långsiktigt hälsosam etablering i arbetslivet som möjligt.
Vilka forskningsområden ser du som viktiga den närmaste framtiden?
– Jag hoppas att vi får se ansökningar från forskare som vill utforska digitaliseringens
konsekvenser för arbetsmiljön och för arbetsplatserna. Från tjänstemannasidan vill vi
bevaka effekter för den personliga integriteten när olika former av data samlas in och
sedan används för beslutsstöd – eller som självständigt fattar beslut. Andra områden
som är intressanta att beforska mer är kognitiv belastning och ergonomi och hur man
kan utforma arbetsmiljö och arbetsuppgifter utifrån våra olika förmågor.
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Anders Westlund, SKR
– Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommun- och regionsektorn är ett
mycket spännande och aktuellt forskningsprogram. Det kommer generera ny kunskap
om hur vi på bästa sätt kan främja en god arbetsmiljö och samtidigt nyttja digitalise
ringens positiva effekter. Programmet har en bra mix av projekt inom vår sektor och
jag ser fram emot att följa resultaten under de närmaste tre åren.
Vilka forskningsområden ser du som viktiga den närmaste framtiden?
– Det vore intressant med forskning på hur man på bästa sätt bygger ett effektivt
systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer och på vilket sätt det
bidrar till en utveckling av både arbetsmiljön och verksamheten. Ett annat område
som skulle vara intressant att veta mer om är vilka strategier och åtgärder som främ
jar säkra personförflyttningar inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Erik Hallsenius, Vision/SSR
– Jag måste säga att de viktigaste besluten 2019 är vilka projekt som blir del av vår
treåriga programsatsning Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommunoch regionsektorn. Mycket av utvecklingen drivs eller påverkas av ny digital teknik
– allt ifrån digitala vårdmöten till automatiserad ärendehantering. Arbetsmiljön
påverkas på gott och ont och programmet kommer göra kommun- och regionsektorn
bättre på att se och bedöma risker i sådan förändring.
Vilka forskningsområden ser du som viktiga den närmaste framtiden?
– Framåt skulle jag vilja se forskning om att arbeta med politiken som högsta led
ning. Den typen av organisationer har gått från de friskaste till de sjukaste som man
kan jobba i. Den här mandatperioden gör Arbetsmiljöverket en stor granskning av
systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer. Men forskning saknas!

Alicia Lycke, Vårdförbundet
– Av särskild betydelse tycker jag är programmet Digitaliseringens effekter på arbets
miljön inom kommun- och regionsektorn. Arbetsmiljöfrågan är avgörande eftersom
vi både har olika uppgifter att lösa i våra arbeten och är olika som människor. Genom
programmet hoppas jag att vi kan få ett breddat samtal där fler deltar om digitalise
ring och arbetets utveckling.
Vilka forskningsområden ser du som viktiga den närmaste framtiden?
– Det finns fortsatt utmaningar för att få arbetsmiljöarbetet att fungera. Vi har nya
generationer i arbetslivet som ska vara med och sätta sin prägel på hur frågor tas
omhand. Just frågan om vad som fungerar behöver vi fokusera på och lära av, såsom
vad som möjliggör handlingsberedskap på tidiga signaler på brister i arbetsmiljön.
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Summering av FoU-året
och en framåtblick
Nytt 2019 var en strategi för ökad forskning inom hälsoområdet
och en temasatsning för att möta förändringar i arbetslivet.
Susanna Stymne Airey, chef för AFA Försäkrings FoU-avdelning,
summerar året som gått och blickar framåt.
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– Strategin för hälsa innebär att vi
ska fokusera på praktiskt användbar
forskning inom hälsoområdet och inte
på grundforskning, säger Susanna
Stymne Airey, chef för FoU och enheten
Förebygga på AFA Försäkring.

Ett arbetsliv i förändring

– Det är ett omtag för att vi ska kunna
bidra till att minska sjukfrånvaron och
främja hälsa. Under året har vi jobbat
med att försöka få in fler a
 nsökningar
inom området där forskningen kan
komma till nytta på arbetsplatserna.

– Syftet med temat har varit att möta
de förändringar vi står inför i arbets
livet. Det har varit en del i våra frukost
seminarier och det var ämnet för den
FoU-dag vi anordnade i september i
Luleå.
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Varje år fokuserar AFA Försäkrings
FoU-avdelning extra på ett särskilt
intressant område. 2019 års tema var
Ett arbetsliv i förändring.

I Almedalen höll vi seminarier på temat
i sig och på det närliggande temat Från
risk till frisk. Att skifta fokus från risker
i arbetsmiljön till det som är friskt är
ett exempel på hur man kan möta för
ändringar i arbetslivet, säger Susanna
Stymne Airey.
– Tanken med våra teman är både att
nå ut med den forskning vi finansierar
och att skapa tillfällen för samtal och
dialog mellan arbetsmarknadens parter,
forskare och representanter för arbets
platser. Vi presenterar verktyg man kan
använda när man gör förändringar och
får samtidigt höra vilka behov av forsk
ning man ser ute på arbetsplatserna.
Det är spännande.
Vad har varit roligast under året?
Det är alltid roligt att starta upp saker
och att avsluta saker. En av de positiva
sakerna under året var startkonferensen
för FoU-programmet Ung i arbetslivet
och att få möta alla forskarna och få höra
om deras forskningsprojekt och idéer.
Lika intressant var slutkonferensen för
programmet Kronisk smärta. Att få följa
forskare under den tid ett program pågår
och sedan få ta del av resultaten, det
tycker jag är spännande, säger Susanna
Stymne Airey.
– En annan sak som har varit väldigt
positiv är att alla seminarier och evene
mang, som Almedalen, Gilla Jobbet och
FoU-dagen, har varit så välbesökta. Vi
ser att det finns ett sug efter forskning
och evidensbaserade verktyg inom
arbetsmiljö och hälsa. Det tycker jag är
upplyftande.

Vad fokuserar ni på 2020?
– Vi har ett nytt temaområde som heter
SAMtid är framtid – för ett hållbart
arbetsliv. Det återkopplar till temat Ett
arbetsliv i förändring och de utmaningar
det framtida arbetslivet kan medföra.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet,
SAM, är ju grunden för att få en bättre
arbetsmiljö på arbetsplatserna och det
nya temat är tänkt att belysa hur det
kan komma att förändras. Vi kommer
att arbeta med temat tillsammans
med Prevent och Suntarbetsliv, säger
Susanna Stymne Airey.
Vad händer när det gäller
FoU-programmen?
– I februari hade vi startkonferens
för forskningsprogrammet Digitalise
ringens effekter på arbetsmiljön inom
kommun- och regionsektorn. Vi m
 ärker
att intresset för arbetsmiljöfrågor
ökar generellt och det har nog att göra
med det ökade fokuset på hållbarhet i
samhället. Man talar allt mer om social
hållbarhet och där är arbetsvillkor och
arbetsmiljö v
 iktiga delar, säger Susanna
Stymne Airey.
– Under året har vi slutkonferens för
programmet Hållbart arbetsliv. Då får vi
ta del av resultaten av tre års f orskande
om hur arbetslivet kan bli just mer
hållbart.
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Ann Bergman, Kristina Palm och Calle Rosengren.

Så hanterar vi arbete och
privatliv med digital teknik
Dagens datorer och mobiler suddar ut gränsen mellan arbete och
privatliv. Hur vi hanterar det beror ofta på hur tillgängliga vi är för
arbete på fritiden och för det privata på jobbet.
– Vi har låtit anställda och chefer under
en vecka skriva in i en aktivitetsdagbok
hur de hanterar arbete och privatliv
med hjälp av den digitala tekniken. Vi
har bett dem fylla i vad de gjort, vilken
teknik de har använt och vilka känslor de
har haft för det, säger Calle Rosengren,
filosofie doktor i arbetsvetenskap vid
Lunds universitet.
Forskningsprojektet Vägar till ett håll
bart digitalt arbetsliv ingår i AFA För
säkrings FoU-program Hållbart arbetsliv
och har pågått sedan 2017. Forskarna

14
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Kristina Palm, Ann Bergman och Calle
Rosengren har undersökt hur bärbara
datorer och smarta telefoner används
av medarbetare på företaget Södra Cell
och av chefer på företagen Valmet och
AstraZeneca.
– Den digitala tekniken gör att arbete
och privatliv flyter ihop. Hur vi hanterar
det beror dels på hur vi själva vill ha det
och dels på krav och förväntningar på att
vi ska vara tillgängliga, både på arbetet
och privat, säger Calle Rosengren.

– Något som vårt projekt visar är att den
stress och frustration de medverkande
ibland kände på arbetet inte nödvändigt
vis hade med jobbet att göra, utan kunde
bero på saker i deras privatliv som de
tvingades hantera.

Sju sätt att hantera tekniken
Med hjälp av aktivitetsdagböckerna har
forskarna identifierat sju olika sätt att
hantera den digitala tekniken.
– En strategi kan vara ett mönster i
hur man agerar och behöver inte vara
medveten. Vi vill betona att ingen av de
här strategierna är bättre eller sämre
än någon annan, säger Ann Bergman,
professor i arbetsvetenskap vid Karlstads
universitet.
– Den enklaste strategin är totalsepareraren, där man helt håller isär sfärerna
arbete och privatliv. Platssepareraren
innebär att man inte tar med sig arbetet
hem och inte heller tar med sig privat
livet till arbetet. Tidssepareraren betyder
att man arbetar bara på arbetstid, men
platsen för arbetet kan variera.
De fyra övriga strategierna är olika sätt
att blanda yrkeslivet med det privata.

– Totalintegreraren är ett sätt att
hantera digital teknik genom att man
är tillgänglig för privata aktiviteter på
arbetstid och för arbete på fritiden. Den
sista strategin, växlaren, innebär att
man inte hanterar tekniken enligt något
tydligt mönster utan hoppar mellan de
övriga strategierna.

Den digitala tekniken
förmedlar känslor
Forskarna har också undersökt vilka
känslor den digitala tekniken framkallat.
– Det finns forskning som visar att man
kan bära med sig både positiva och
negativa känslor från arbetet till privat
livet och tvärtom, säger Kristina Palm,
docent i industriell arbetsvetenskap vid
Karolinska Institutet i Stockholm.
– Vi har sett att med den digitala tek
niken så kan känslor överföras direkt
mellan de båda sfärerna, till exempel om
man är på jobbet och får ett meddelande
om att något hänt i det privata livet.
Men vi såg också att om en familjeange
lägenhet dyker upp när man jobbar så
hanterar man den och kan sedan återgå
till att vara fokuserad på sitt arbete.

– Arbetsintegreraren är ett förhållnings
sätt där man låter arbetet spilla över
på fritiden, men inte i samma utsträck
ning är tillgänglig för familj och privata
angelägenheter på arbetstid. Privatlivsintegreraren innebär att man inte
är tillgänglig för arbete på fritiden men
man utför privata aktiviteter och är
nåbar för familjen på arbetstid, säger
Ann Bergman.
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Behåll äldre medarbetare
och vinn erfarenhet
För att behålla och dra nytta av den äldre arbetskraften behövs en
mer positiv syn på åldrandet och en strategi för age management.
Det menar forskaren Mikael Widell Blomé.
När äldre arbetstagare jämförs med
yngre handlar det ofta om motsatsför
hållanden. Yngre anses vara positiva till
ny teknik medan äldre är mer negativa,
yngre byter oftare jobb medan äldre är
mer lojala mot arbetsgivaren. Det visar
en kunskapsöversikt och en intervju
studie på företag och offentliga orga
nisationer som gjorts inom ramen för
forskningsprojektet Ett längre arbetsliv,
som finansierats av AFA Försäkring.
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– Man pratar ofta om att unga har hårda
kvaliteter. Det handlar om flexibilitet,
fysisk och mental kapacitet och att de
är intresserade av att lära sig nya saker.
När det gäller äldre pratar man mer om
mjuka kvaliteter, som ledarskap, sociala
färdigheter, problemlösning, tillförlitlig
het och arbetsmoral, säger Mikael Widell
Blomé, docent i arbetsmiljöteknik vid
Lunds universitet.

Strategi för åldershantering
och positiv syn på åldrande
Hälsa och arbetsmiljö hör till de fakto
rer som har störst betydelse för om vi
fortsätter att jobba när vi blir äldre. Har
man ett fysiskt tungt och belastande
arbete eller en stressig arbetsmiljö väljer
man i högre grad att sluta arbeta.
– Men den ekonomiska biten har rätt
stor betydelse. Även om du rent fysiskt
inte borde fortsätta jobba känner en del
att de måste, säger Mikael Widell Blomé.
För att behålla äldre arbetstagare behövs
en strategi för åldershantering i företag
och organisationer, så kallad age manage
ment, menar Mikael Widell Blomé. Det
kan till exempel röra sig om att kontinu
erligt utveckla medarbetarnas kompe
tens, anpassa arbetet efter individernas
förutsättningar eller minska arbetstiden
för äldre.

– Det spelar egentligen inte någon roll
vad du har för strategi, bara du har en
strategi. Det behövs också en mer positiv
syn på åldrandet och äldre, både på
arbetsplatsen och i samhället i stort.
Många fortsätter att arbeta för att de
trivs med sina arbetskamrater, får stimu
lans och känner sig delaktiga i verksam
heten. Men det kan också vara så att ens
familj, vänner och fritidsintressen väger
tyngre.
– Är du väldigt socialt aktiv så visar det
sig att man ändå slutar jobba i högre
utsträckning. Är du socialt aktiv på
jobbet är du ofta det på annat håll också
och behöver inte den sociala samvaron
på arbetsplatsen, säger Mikael Widell
Blomé.
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Ett hållbart ledarskap kräver
både stöd och gehör
Chefer i offentlig sektor behöver ha ett tydligt uppdrag med
bra stödresurser. Men cheferna behöver också ges utrymme att
utveckla sina egna idéer, säger forskaren Annika Härenstam.
De organisatoriska förutsättningarna
är avgörande för att skapa ett hållbart
ledarskap och för att cheferna ska kunna
se till att medarbetarna trivs och har en
bra arbetsmiljö. Först och främst krävs
ett tydligt och avgränsat uppdrag för den
verksamhet som chefen ansvarar för.
– Särskilt i offentlig verksamhet, där
det finns en rad mångtydiga mål, som

18
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att hålla budget, följa lagstiftning och
hålla koll på att medarbetare mår bra
och att brukare och uppdragsgivare är
nöjda. Det kan vara svårt att förena allt
detta på en gång, säger Annika Hären
stam, professor i arbetsvetenskap vid
Göteborgs universitet och verksam vid
Stockholms universitet.

En annan förutsättning är bra fungeran
de kommunikationsvägar, både uppåt
och nedåt, och att cheferna ges utrymme
att föra en dialog. Ett stort problem
inom kommunal sektor, som också
Arbetsmiljöverket kritiserat, är att man
som första linjens chef kan ha uppemot
70–80 medarbetare utspridda på en rad
olika arbetsställen.
– Du kan inte både ha medarbetarsamtal
och lönesamtal med alla 80 varje år och
samtidigt vara en närvarande och entusi
asmerande ledare som ska stötta med
arbetarna, säger Annika Härenstam.
Den tredje förutsättningen är att den
verksamhet som chefen ansvarar för har
bra stödresurser som chefen snabbt och
enkelt kan använda sig av.
– Det är mycket sådant som man har
tagit bort. Förr fanns det assistenter till
cheferna och det tror man att man har
kunnat ersätta med it. Men det måste
finnas nära tillgång till administrativt
stöd för att verksamheten ska fungera.

Tillit, tydlighet och
möjlighet till utveckling

som finansierats av Vinnova och AFA
Försäkring. Slutsatserna i projektet har
använts för att utveckla Chefoskopet, ett
verktyg som finns hos Suntarbetsliv och
är till stöd för ledningsgrupper för att
skapa ett hälsofrämjande och hållbart
ledarskap.
Men för att få en väl fungerande verk
samhet med en bra arbetsmiljö krävs
också att det finns en tillit till chefen
från ledningsnivå och mellan chef och
medarbetare.
– Om uppdraget är tydligt och man
har bra kommunikationsvägar där man
träffar sina chefer och sina medarbetare
och kan ta upp olika frågor, då bygger
man också upp en tillit, säger Annika
Härenstam.
Cheferna behöver dessutom ges möjlig
het och resurser för att utveckla och för
ändra verksamheten som de ansvarar för.
– Det handlar mycket om att bli lyssnad
på av högre chefer och få komma med
egna idéer. Man blir inte chef för att
implementera andras beslut utan man
vill utveckla en verksamhet och då måste
det också finnas utrymme för det.

De tre organisatoriska förutsättningarna
har Annika Härenstam och hennes fors
karkollegor identifierat i forskningspro
jektet Chefios och efterföljande projekt,
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PROGRAM:

Digitaliseringens effekter
på arbetsmiljön inom
kommun- och regionsektorn

1
Förbättrade arbetsoch patientflöden i
primärvården med
digitalt Flow
Gudbjörg Erlingsdottir
Lunds tekniska högskola
En ökad digitalisering
av samarbetet mellan
offentlig vård och privata
företag har setts som
ett sätt att klara de
utmaningar ett ökat
patientflöde till primärvården medför.
En viktig del i d
 enna
utveckling är att finna
lösningar som kan
stödja och effektivisera
arbetsprocesserna i
primärvården.
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2
Utveckling av
rekommendationer
för implementering
av e-hälsa i primärvården baserat på
fallstudier (ePrIm)
Maria Hägglund
Uppsala universitet
Digitalisering av hälsooch sjukvården skapar
nya möjligheter men
medför också ett
behov av att förändra
inarbetade arbetssätt
och processer.
Ökad förståelse för
denna utveckling och
rekommendationer för
implementering av digitala verktyg kan under
lätta digitaliseringen av
primärvården.
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4

5

Implementering av
digital primärvård –
arbetsmiljöaspekter
på digitala vårdmöten
med läkare

Arbetsmiljö i den
robotiserade demens
vården: sociala
robotars betydelse för
vårdgivares arbetssätt
och arbetsmiljö

Ledarskap för ett
hållbart digitalt
arbetsliv – teknik
strategier och arbetslivets gränser

Per Nilsen
Linköpings universitet
Digitala primärvårds
möten mellan läkare
och patienter har relativt
nyligen introducerats i
Sverige.
Kunskap om hur digitala
vårdmöten kan påverka
arbetsmiljön för läkare
och vilka effekter den
nya tjänsten får kan
underlätta digitaliseringen av primärvården.

Marcus Persson
Linköpings universitet
Forskning om vård med
sociala robotar fokuserar
främst på betydelsen för
patientens hälsa, och
missar därmed personalperspektivet.
Kunskap om sociala
robotars betydelse för
vårdpersonalens arbetssätt och arbetsmiljö kan
användas för att främja
ett hållbart arbetsliv för
vårdgivare i kommunal
sektor.

Karin Hedström,
Örebro universitet
Det nya digitala
arbetslivet innebär risk
för ökad stress och
försämrad psykosocial
arbetsmiljö.
Ledarskapet är centralt
för en hållbar digital
arbetsmiljö i skolan, där
lärare använder sociala
medier för att kommunicera med sina elever.

Den digitala utvecklingen förändrar vårt sätt att organisera och utföra
vårt arbete. AFA Försäkring satsar på uppdrag av arbetsmarknadens
parter 37 miljoner kronor på nio forskningsprojekt som ska undersöka
hur det påverkar arbetsmiljön för anställda i kommuner och regioner.

6
Digitala kränkningar
och nätmobbning – 
en ny arbetsmiljörisk
inom skolan
Rebecka Cowen
Forssell
Malmö universitet
Digitala kränkningar och
nätmobbning gör att
traditionella metoder för
att förebygga mobbning och trakasserier
på arbetsplatser är
otillräckliga.
Kunskapen är begränsad om hur digitalt
utsatta lärare och
skolledare är och det
saknas vetenskapligt
förankrade metoder för
att förebygga denna typ
av arbetsmiljörisker.

7
Kommunal & Digital
(KomDig): digitaliseringens betydelse
för mellanmänskliga
relationer, organisatoriska sammanhang
och arbetsmiljö
Ann Bergman
Karlstads universitet
Effekterna av digitaliseringen leder till kontinuerliga organisatoriska
förändringar. Arbets
uppgifter ändrar karaktär
och nya kompetenskrav
växer fram.
Kunskap om hur
förändringarna påverkar
den fysiska, sociala och
organisatoriska arbetsmiljön behövs för att
skapa en välfungerande
kommunal verksamhet.

8

9

AI i byråkratins tjänst
– förändrad digital
arbetsmiljö när robotkollegor blir en del av
vardagen

Från blankett till
robot? Om automatiserad ärendehantering i svenska
kommuner

Maria Åkesson
Högskolan i Halmstad

Ida Lindgren
Linköpings universitet

RPA står för Robotic
Process Automation,
vilket kan betraktas som
en digital medarbetare
som imiterar människors
sätt att utföra admini
strativa arbetsuppgifter.

Automatiserad ärende
hantering pekas ut
som ett sätt att öka
effektiviteten i svenska
kommuner, men det
är inte tydligt på vilka
sätt denna utveckling
kommer att skapa
värde.

Kunskap om samspelet
mellan mänskliga och
digitala medarbetare
kan ge stöd för att
RPA-implementeringar i
kommun- och region
sektorn leder till god
digital arbetsmiljö.

Ett analys- och
metodstöd kan
användas för att
bedöma om en ärende
hanteringsprocess är
lämplig att automatisera
och fungera som ett
stöd som tar hänsyn till
olika intressenter.
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Postdoc: forskning om arbets
återgång vid psykisk ohälsa
Lisa Holmlund tilldelades AFA Försäkrings postdoc-stöd på två
miljoner kronor. Hon ska studera en modell för samverkan mellan
primärvården och arbetsgivaren när personer med psykisk ohälsa
ska återgå i arbete.
Lisa Holmlund är doktor i medicinsk
vetenskap på Enheten för interventionsoch implementeringsforskning inom
arbetshälsa på Karolinska Institutet.
Hon har en bakgrund som arbetstera
peut och har tidigare forskat på arbets
återgång för personer med ryggmärgs
skada. Nu ska hon undersöka vilken
effekt problemlösningsbaserade samtal
har på kortare sjukfrånvaro för personer
med psykisk ohälsa som ska återgå i
arbete.
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– Mitt projekt bygger vidare på det så
kallade PROSA-projektet, där effekten
på sjukfrånvaro över lag utvärderas vid
problemlösningsbaserade samtal för
återgång i arbete vid lätt till medelsvår
psykisk ohälsa. Jag kommer att titta
specifikt på metodens effekt på korttids
sjukfrånvaro och på balansen mellan
arbete och privatliv, säger hon.

Hur kan de problemlösningsbaserade
samtalen främja arbetsåtergång?

Vad hoppas du kunna
bidra med i din forskning?

– När man i tidigare forskning har
studerat vilka insatser som är effektiva
har man sett att involvering av arbets
givaren behövs för att öka återgång
i arbete. Problemlösningsmetodiken
bygger bland annat på kunskap från
kognitiv beteendeterapi och erbjuder en
struktur för samtal. Insatsen innehåller
samverkan mellan hälso- och sjukvården
och arbetsgivaren, säger Lisa Holmlund.

– Jag hoppas dels kunna bidra med ökad
förståelse för vardagslivet som helhet
vid återgång i arbete, där både arbete
och privatliv är viktiga delar. Dels att
undersöka vad insatsen med problem
lösningsbaserade samtal har för effekt på
korttidssjukfrånvaro och återkommande
sjukfrånvaro, säger Lisa Holmlund.

Vad väckte ditt intresse för sjukfrån
varo och återgång i arbete från början?
– Jag har en bakgrund som arbets
terapeut inom rehabilitering och
saknade redan då en tydlig struktur för
samverkan mellan vården och arbets
givaren när man ska utreda hur en
person ska kunna komma tillbaka till
arbetet efter en sjukskrivning. Min
doktorsavhandling handlade om återgång
i arbete för personer med ryggmärgs
skada och i arbetet med den fick jag en
inblick i vilken betydelse återgången har
för en persons vardagsliv och hälsa.

Ett syfte med AFA Försäkrings post
doc-stöd är att forskare ska få möjlighet
att knyta internationella forsknings
kontakter. Lisa Holmlund kommer att
tillbringa delar av de två åren på
Groningens universitet i Nederländerna.
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Bedömning av arbetsförmåga
vid hjärntrötthet
– Idag saknar läkare instrument för att
bedöma arbetsförmågan hos personer
som drabbats av mental trötthet, eller
hjärntrötthet. När patienterna berättar
hur de mår har läkarna svårt att sätta
ord på deras tillstånd, säger Birgitta
Johansson, docent i neurobiologi vid
Sahlgrenska universitetssjukhuset i
Göteborg.
På Sahlgrenska universitetssjukhusets
rehabiliteringsklinik träffar Birgitta
Johansson personer som drabbats av
hjärntrötthet till följd av olika hjärn
skador. I sin forskning träffar hon de
som råkat ut för utmattningssyndrom
och sköldkörtelsjukdomar.
– De senaste tio åren har vi använt ett
skattningsformulär som heter Mental
Fatigue Scale, MFS. Vi ska k
 ombinera
det här formuläret med en annan
skattningsskala, Work Ability Index, i
en metod som vi tror kan ge en säkrare
bedömning av arbetsförmåga vid mental
trötthet.
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Skalor som speglar
patienters tillstånd
Via vårdcentraler hoppas Birgitta
Johansson och hennes kollegor få
kontakt med 300 personer som drabbats
av mental trötthet.
– Vi ska be patienter skatta hur de
fungerar i vardagen. På så sätt hoppas vi
få in uppgifter om personer som klarar
av att arbeta, andra som försöker arbeta
trots att de inte mår bra och personer
som inte kan arbeta. Då kan vi se var på
skattningsskalorna svaren hamnar och
få bättre förståelse för hur skalorna av
speglar patienternas tillstånd, säger hon.
– Människor som drabbas av hjärntrött
het prioriterar ofta jobbet. Och så orkar
de inte umgås med familj och vänner på
fritiden. Ska man hålla över tid måste
ens energi räcka längre än en arbets
dag. Det måste också finnas ett liv efter
arbetsdagens slut.

Foto: Melina Granberg

God säkerhetskultur i byggbranschens nya övningspark
– Först ska vi kartlägga internationell
forskning om säkerhetsarbete. Därefter
tittar vi på vilka säkerhetskulturer som
finns i de större svenska byggföretagen
för att försöka vaska fram vad som är bra
och vad i kulturen de har gemensamt,
säger Jan Johansson, professor i arbets
vetenskap vid Luleå tekniska universitet,
som ska tillföra byggbranschens nya
övningspark en god säkerhetskultur.
– Tanken är att försöka hitta principer
som kan accepteras av de flesta företagen
och sedan formulera och implementera
dem i säkerhetsparken. Det kan till
exempel vara hur man ska organisera
säkerhetsutbildning eller rutiner för
vanligt förekommande byggarbete.

Öva på arbetsmoment under
realistiska förhållanden

bakom den nystartade säkerhetsparken,
som är belägen strax utanför Stockholm.
Kunskapen om den här typen av säker
hetsanläggningar i Sverige är begränsad.
– Det finns tre liknande säkerhetsparker
i Finland. Två av dem har man utvär
derat med positivt resultat, den tredje
är alldeles ny. Vi tror att det kan finnas
liknande anläggningar inom andra indu
striella sektorer i Sverige, till exempel
kärnindustrin. Det ska vi försöka ta reda
på, säger Jan Johansson.
– Det finns säkert olika typer av
träningsanläggningar. Ofta handlar
det om att man genomför simulering
ar. Det viktiga med säkerhetsparken
för byggbranschen är att man övar
på arbetet in real life, så att säga. Till
exempel att man övar på arbetsmoment
utomhus även om det är dåligt väder.

Det är arbetsgivarorganisationen
Sveriges byggindustrier som ligger
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Prismatiska förstoringsluppar för kirurger
– En ögonkirurg berättade för mig att
varken hon eller hennes kollegor längre
klarar av att backa sin bil på grund
av nackbesvären de fått av att arbeta
framåtlutade. Vi ska testa om det går att
använda prismatiska förstorande luppar
inom precisionskirurgi för att minska
nackbelastningen, säger Mikael F
 orsman,
professor i ergonomi vid Kungliga
tekniska högskolan i Flemingsberg.
– Den här typen av luppar fungerar
som en kikare, med inbyggda speglar
som gör att ögats synfält vinklas nedåt.
Det är både förstoringsglas och speglar
i lupparna, vilket gör att de kan bli lite
tyngre än de förstoringsluppar kirurger
använder idag. Men vi tror inte att det
gör så mycket eftersom man inte längre
kommer behöva böja nacken framåt.

Traditionella luppar
jämförs med prismatiska
I projektet ska både medicinstudenter
och yrkesverksamma kirurger få testa de

26

AFA FÖRSÄKRING – FOU ÅRSRAPPORT 2019

prismatiska lupparna. Mikael F
 orsman
och hans kollegor kommer att mäta
arbetsställningar och muskelaktivitet.
– Projektets första fas är en experiment
studie där studenter får utföra simulera
de kirurgiska arbetsuppgifter. Lupparna
i den studien kommer inte vara slipade
utifrån varje individs brytningsbehov, så
den som har glasögon kommer att behö
va använda vanliga linser tillsammans
med lupparna, säger Mikael Forsman.
– I den andra delen av projektet ska vi ta
reda på om lupparna behöver justeras på
något sätt för att fungera vid operation
på patienter. De kirurger som medverkar
kommer att få individuellt slipade luppar
och får till en början utföra övningsupp
gifter. Då kommer vi också att kunna
se hur mycket träningstid man behöver
med de prismatiska lupparna för att
patientsäkerheten ska kunna garanteras.

Slutkonferens för FoU-
programmet Kronisk smärta
I februari hölls slutkonferens för FoU-programmet Kronisk smärta
på World Trade Center i Stockholm. Under dagen presenterades
resultat från de forskningsprojekt som ingått i programmet.
– Vi såg att kunskapen var begränsad
för hur kronisk smärta kan förebyggas
och begränsas och utlyste därför det
här programmet. Tre år och 13 projekt
senare hoppas vi nu kunna bidra till
en kunskapsutveckling på området, sa
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och
enheten Förebygga på AFA Försäkring.

– I år ska vi införa vår behandlingsmodell
i primärvården i Kalmar kommun. För
att en teknisk lösning av det här slaget
ska fungera behövs samarbeten mellan
vården, akademien och industrin.

Först ut var Rikard Wicksell, docent i
psykologi vid Karolinska Institutet. Han
presenterade en digital vidareutveckling
av kognitiv beteendeterapi för smärt
patienter.
– Vi har försökt digitalisera behandling
en av långvarig smärta och skapat en
internetbaserad kontakt. I en utvärde
ring efter ett år såg vi ungefär lika bra
resultat som om vi träffat patienten, sa
han.
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KBT via internet och tidig
identifiering av långvarig
smärta

Visualisering av smärt
processer och emotions
fokuserad behandling

Nils Gasslander, legitimerad psykolog
och doktorand vid Uppsala universitet,
fortsatte på samma linje och berättade
om skräddarsydd KBT-behandling via
internet.

Magnus Peterson, medicine doktor
vid Uppsala universitet, berättade
om visualisering av smärtassocierade
processer med PET, positron emissions
tomografi.

– En del av poängen med behandlings
formen är att den ska vara skräddarsydd.
Vi pusslar ihop en behandling som passar
varje patients specifika problem. Alla
som har någon form av psykologiskt
problem och smärta ska kunna få hjälp,
sa han.

– Vi har använt PET-undersökning
som metod för att visualisera smärt
associerade processer i perifer vävnad.
Under projektets gång har vi gjort en
revolutionerande upptäckt, nämligen att
läkande vävnad vid akut skada släpper
ut mastceller. Detta är en oerhört viktig
pusselbit för ökad förståelse för hur
inflammation fungerar.
Katja Boersma, professor i psykologi
vid Örebro universitet, presenterade en
utvärdering av en ny emotionsfokuserad
behandling för personer med kronisk
smärta.

Stefan Bergman, professor i hälsa och
livsstil vid FoU Spenshult i Halland,
berättade om sina studier av tidig identi
fiering och behandling av långvarig
smärta.
– 1995 skannade vi in 2 500 personer
i vårt register och sedan har vi följt
upp det med mätningar av exempel
vis smärtintensitet, livskvalitet och
arbetsförmåga. Det är en tidsmaskin.
Vi kopplar på olika parametrar och kan
studera patienter fram och tillbaka i
tid. Sömnstörningar kan vara ett tidigt
tecken på smärta, sa han.
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– Vi har undersökt hur känsla och
smärta hänger ihop och frågat oss om
man kan behandla emotionell proble
matik och långvarig smärta på samma
gång. Vi har fokuserat behandlingen på
att reglera de båda. Vi har sett att den
övervägande delen av patienterna upp
lever stor förbättring efteråt.

Vårdbemötandets
betydelse och biokemiska
förändringar vid fibromyalgi
Stina Melander, doktor i statsvetenskap
vid Lunds universitet, presenterade
Emma Bäcks studie av bemötandets
betydelse för smärtpatienters välmående
och återgång till arbetet.

Behandling av IBS
Hans Törnblom, docent i medicinsk
gastroenterologi och hepatologi vid
Göteborgs universitet, presenterade
Magnus Simréns projekt om behandling
av mag-tarmsjukdomen Irritable Bowel
Syndrome, IBS.

– För att undersöka om kvinnor och
män bemöts olika av sjukvården inter
vjuade vi 33 patienter och 15 allmän
läkare. I ngen av patienterna sa att
smärtan minskat med ett gott bemötan
de. Däremot skapar det goda bemötandet
ett förtroende som gör att patienten
vågar berätta om till exempel bruk av
alkohol och mediciner eller hemför
hållanden, sa hon.
Björn Gerdle, professor i rehabiliterings
medicin och smärtlindring vid Linköpings
universitet, presenterade sin studie av
biokemiska förändringar vid fibromyalgi
och andra kroniska smärtor.
– Tidigare har forskare trott att fibro
myalgi beror på att förändringar upp
kommit på olika sätt i hjärnan. Vår
utgångspunkt har varit att det istället
kanske kan vara så att det är perifera
förändringar som vidmakthåller de
centrala förändringarna, sa han.

– Vi definierar IBS som en kombination
av buksmärta och tarmfunktionsrubb
ning som inte är av tillfällig karaktär.
Tarmfloran har betydelse för graden av
IBS och även för hur man svarar på olika
typer av kost. Vissa patienter har hjälp
av att träffa en dietist, sa han.

Beteendemedicinskt
arbete inom fysioterapi
Johanna Fritz, universitetslektor i
fysiologi och doktorand vid Mälardalens
högskola, presenterade en utvärdering
av ett beteendemedicinskt arbetssätt i
fysioterapi.
– Många fysioterapeuter som fått ny
kunskap om det här arbetssättet, til�
lämpar det inte. Vi har jobbat med en
modell kring hur man kan implementera
arbetssättet bättre. Resultatet visade
att handledning, kollegial coachning, ett
blandat utbildningsmaterial och indivi
duella mål är viktiga, sa hon.

Björn Gerdle och hans kollegor under
sökte systematiska förändringar i blodet,
plasman och i kroppen utanför centrala
nervsystemet och fann att det finns tydli
ga biokemiska skillnader mellan patien
ter med fibromyalgi och friska personer.
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Behandling av neuro
inflammation och centrala
mekanismer vid IBS
Elisabeth Hansson, professor i neurobio
logi vid Göteborgs universitet, berättade
om nya sätt att återställa cellulära nät
verk vid neuroinflammation.
– När man får inflammation sväller
stödcellerna upp. Vi tror inte att man
kan lösa det med ett ämne, utan att
man måste angripa det från flera håll.
Vi har lämnat in en patentansökan för
ett preparat och hoppas att vi får en bra
behandling för neuroinflammation och
artrosbesvär.
Susanna Walter, mag-tarmläkare vid
Linköpings universitet, har i sitt projekt
undersökt centrala mekanismer vid IBS.
– Resultaten antyder att det finns en
subgrupp med normal tarmbarriärfunk
tion men uppreglerad central facilitering
av smärtsystemet och en subgrupp med
störd tarmbarriärfunktion. Troligtvis har
patienter med uppreglering bättre effekt
av psykologisk behandling eller centralt
verkande läkemedel. Men det behövs fler
studier för att bekräfta dessa fynd.

Teambehandling vid
långvarig smärta och nya
smärtstillande läkemedel
Björn Gerdle, vid Linköpings universitet,
återkom och presenterade sin forskning
om så kallad multimodal rehabilitering
vid långvarig smärta, det vill säga en
kombination av psykologiska och fysiska
insatser.
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– Målet för multimodal rehabilitering,
MMR, är sänkt smärtintensitet, mindre
psykologisk belastning, bättre strategier
för att hantera smärtan, ökat socialt
deltagande och förbättrad hälsa och livs
kvalitet, sa han.
– Vid en 12-månadersuppföljning
kunde vi se att effekten var störst för
den grupp patienter som mådde sämst.
Dessa patienter väljs inte lika ofta ut
till b
 ehandlingen som de med mindre
komplex samsjuklighet. Vi tror att man
behöver optimera MMR och välja rätt
patienter. Vi jobbar med att ta fram en
checklista.
Johan Nilsson är filosofie doktor på
avdelningen för klinisk och experimentell
farmakologi vid Lunds universitet. Han
presenterade sin forskning om paraceta
mol som inspirationskälla till nya och
bättre smärtstillande läkemedel.
– Kronisk smärta är en folksjukdom och
de läkemedel som finns idag ger otill
räcklig lindring och/eller oacceptabla
bieffekter. Paracetamol har visat sig ha
en dålig effekt vid svår värk. Våra tester
visade att det är möjligt att utveckla
nya paracetamolliknande substanser
som interagerar mer effektivt med mål
proteiner.

Forsknings- och
Utvecklingsprojekt
finansierade av
AFA Försäkring

2019
AFA FÖRSÄKRING – FOU ÅRSRAPPORT 2019

31

Systemutvecklingsmetoder
för digital arbetsmiljö (STRIA)
Åsa Cajander, Uppsala universitet
Anslag: 3 678 000 kronor
IT-system som inte stödjer arbetet på ett bra sätt kan
orsaka både fysiska och psykosociala arbetsmiljö
problem. Samtidigt visar forskning att det saknas
praktiska metoder för att utveckla datorsystem med
arbetsmiljön i fokus. Framtagande av sådana metoder
kan bidra till ett hälsosammare digitalt arbetsliv.

Evidensbaserad internetförmedlad
behandling vid alkoholproblem
– en kvalitativ studie om nyttan i
arbetslivet
Kristina Sundqvist, Stockholms universitet
Anslag: 3 850 000 kronor
Internetbaserad behandling av psykisk ohälsa har hittills
använts med goda resultat inom hälso- och sjukvården.
Behandling av alkoholproblem via internet som rehabiliteringsinsats i arbetslivet kan bidra till förbättrad hälsa,
lägre sjukfrånvaro och minskat produktionsbortfall.

Fånga arbetsförmåga
Mats Hagberg, Göteborgs universitet
Anslag: 2 400 000 kronor
Många personer i arbetslivet har en sjukdom eller någon
form av fysiskt eller psykiskt besvär som påverkar
förmågan att arbeta. Kunskap saknas emellertid om
hur arbetsmiljö, socialt liv och fritid påverkar deras
arbetskapacitet. Bättre kännedom om vilka förhållanden
som ökar respektive minskar arbetsförmågan kan bidra
till minskad ohälsa och ett hållbart arbetsliv.

Symtom och sensorisk funktion
efter elolycka
Magnus Thordstein, Region Östergötland
Anslag: 2 165 000 kronor
Elström genom kroppen kan omedelbart orsaka brännskador, hjärtpåverkan och smärta i muskler och leder.
Mindre känt är att ström kan leda till fördröjda neuro
logiska besvär som smärta och känselstörningar. Ökad
kunskap om nervskador orsakade av elektricitet kan
bidra till bättre undersökningsmetoder och uppföljning
av elolyckor.
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Metod för att bedöma arbets
förmåga vid mental trötthet vid
olika sjukdomstillstånd
Birgitta Johansson, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Anslag: 1 037 000 kronor
Mental trötthet till följd av hjärnskada, utmattnings
syndrom eller underfunktion i sköldkörteln är en form av
energilöshet som begränsar arbetsförmågan och gör
vardagliga aktiviteter krävande. En utvecklad metod för
bedömning av förmågan till arbete vid mental trötthet
kan ge säkrare diagnoser och bättre rehabilitering.

Krav- och funktionsschema
– en metod att använda inom
smärtrehabilitering för att stärka
samverkan mellan vård, anställd
och arbetsgivare?
Therese Hellman, Uppsala universitet
Anslag: 2 022 000 kronor
En kombination av psykologiska och fysiska rehabiliteringsinsatser har god effekt vid långvarig smärta men
ofta saknas tydlig inriktning mot återgång i arbete.
Samtidigt visar forskning att kontakt mellan vårdgivare,
anställd och arbetsgivare ökar smärtpatienters arbetsförmåga. Krav- och funktionsschema, KOF, är en metod
för arbetsanpassning som kan främja denna samverkan
och göra smärtrehabiliteringen mer arbetsinriktad.

Metodstöd för ledarskap
och organisatoriskt lärande i
produktionsteam
Malin Hallin, RISE IVF AB
Anslag: 3 888 000 kronor
Dagens utvecklingsprojekt i industrin har ofta större
fokus på teknik än på arbetsmiljö, ledarskap och lärande
inom organisationen. En systematik för ledarskap och
organisatoriskt lärande i produktionsteam kan bidra
till konkurrenskraftiga företag, en god arbetsmiljö och
välmående medarbetare.

Metodik för effektivt
förebyggande av fallolyckor
bland personal inom vården
Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Anslag: 2 980 000 kronor
Fallolyckor är vanliga inom vården och inträffar både
inomhus och på väg till patienters hem. I tidigare
forskning har projektgruppen visat att fallolyckor inte har
prioriterats och att det saknats strategi för att förebygga
dem. Med utvecklade arbetssätt och verktyg kan det
förebyggande arbetet bli verklighet och minska antalet
olyckor vid fall i vården.

Byggindustrins säkerhetspark
– ett program för säkerhetskultur
Jan Johansson, Luleå tekniska universitet
Anslag: 3 277 000 kronor
Arbetsgivarorganisationen Sveriges byggindustrier
startar en anläggning där byggarbetare ska kunna öva
på att arbeta säkert för att minska risken för olyckor. En
kartläggning av säkerhetskulturen i byggbranschen ger
en bra grund för säkerhetsutbildning på anläggningen
och kan bidra till spridning av kunskap och ett minskat
antal olyckor i branschen.

Stress- och sömnproblematik:
Förklaringsmodeller och
kostnadseffektiv behandling
Maria Nordin, Umeå universitet
Anslag: 4 000 000 kronor
Psykisk ohälsa är en av de främsta orsakerna till sjukfrånvaro och beror ofta på stress och sömnbesvär. Idag
finns få vetenskapligt säkerställda modeller som förklarar
detta samband. Två studier, en bestående av en om
fattande enkät och en av en kort kognitiv beteendeterapi
i grupp, kan bidra till ökad förståelse för hur stress och
sömn samverkar med psykisk ohälsa och utvärdera
effekten av preventiv behandling.

Empirisk klassificering av individer
med långvarig smärtproblematik
för att förutsäga och optimera utfall
i multidisciplinär behandling
Hugo Hesser, Örebro universitet
Anslag: 3 585 000 kronor
Långvarig smärta är en vanlig orsak till funktionsned
sättning och längre sjukskrivning. Multidisciplinära
insatser som fokuserar på samverkande psykologiska,
sociala och medicinska faktorer är den vanligaste
behandlingen, men det är oklart vilka individer som drar
nytta av denna form av behandling. Ett förfinat klassificeringssystem för att identifiera personer med olika typer
av långvarig smärta kan bidra till bättre diagnoser och
individanpassad behandling.

Nedsatt arbetsförmåga hos
personer med Irritable Bowel
Syndrome (IBS): Beror det på
mag-tarm-symtom, muskulo
skeletala symtom eller psykisk
ohälsa?
Magnus Simrén, Göteborgs universitet
Anslag: 4 750 000 kronor
Trots att många människor lider av sjukdomen Irritable
Bowel Syndrome, eller irritabel tarm, saknas upp
gifter om hur det påverkar deras arbetsförmåga och
sjukfrånvaro. Personer med mag-tarmsjukdom har
dessutom ofta muskuloskeletala besvär eller psykisk
ohälsa, och vilken inverkan detta har på förmågan att
arbeta är också oklart. Klargörande av hur IBS påverkar
arbetsförmågan kan bidra till bättre behandling och
minska de individuella och samhälleliga ekonomiska
konsekvenserna av sjukdomen.

Genusperspektiv på långvarig
smärta och utmattning – studier
av kvinnors hälsa och lidande
Maria Arman, Karolinska Institutet
Anslag: 1 400 000 kronor
Kvinnor har efter sitt första barns födsel dubbelt så hög
sjukfrånvaro som män och drabbas oftare av både psykisk ohälsa och muskuloskeletal sjukdom. Det medför
ekonomisk belastning för både individen och samhället.
En undersökning av sambanden mellan hälsa, familj
och arbete kan bidra med insikter om hur faktorer som
arbetsmiljö, jämställdhet och genus påverkar kvinnors
hälsa.

Vilken av fyra behandlingsstrategier har bäst möjlighet
att leda till långvarig hälsa och
förbättrad arbetsförmåga i
reumatoid artrit?
Jon Lampa, Karolinska Institutet
Anslag: 3 293 000 kronor
Reumatoid artrit, eller ledgångsreumatism, är en kronisk
sjukdom med varierande förlopp och svårförutsägbar
respons på behandling. I det pågående nordiska samarbetsprojektet Nord-star studerar man sjukdomsdämpande effekter av flera olika läkemedel. Målet med denna uppföljningsstudie är att undersöka vilken behandling
som ger bäst långsiktig effekt på både upplevd smärta
och arbetsförmåga.
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Säker hästnäring
Ing-Marie Andersson, Högskolan Dalarna
Anslag: 2 983 000 kronor
Ridskolor och travstall rapporterar in många arbets
olyckor och har ofta brister i det systematiska arbets
miljöarbetet. Ökad kunskap om hur arbetsvillkor och
arbetsmiljö inom hästnäringen inverkar på hälsa och
säkerhet kan gynna det förebyggande arbetet och
bidra till färre olycksfall, minskad sjukfrånvaro och ökad
lönsamhet.

Kemiska risker med
rengöringsmedel i arbetslivet
Linda Schenk, Karolinska Institutet
Anslag: 3 822 000 kronor
Rengöringsmedel används på de flesta arbetsplatser
och är en vanlig orsak till kemiska skador, luftvägsbesvär
och hudsjukdomar. Idag saknas övergripande kunskap
om rengöringsmedlens negativa hälsoeffekter. En kunskapssammanställning och en granskning av medlens
säkerhetsdatablad kan bidra till att förebygga skador
och sjukdomar orsakade av dessa produkter.

Nya prismatiska förstorings
glasögon för att minska
kirurgers nackbelastning
Mikael Forsman, Kungliga Tekniska Högskolan
Anslag: 2 327 000 kronor

Vilka kombinationer av skift
schemakarakteristika är värst
och vilka är mest attraktiva?
Påverkar yrke eller kön?
Göran Kecklund, Stockholms universitet
Anslag: 2 639 000 kronor
Att skiftarbete med nattarbete kan ha negativa effekter
på hälsan är känt, men kunskap saknas om hur skift
arbetaren själv ser på sina arbetstider. Ett tidigare projekt
visade att kort framförhållning och kort dygnsvila upplevdes som mer problematiskt än nattskift. Analyser av
hur olika arbetsscheman upplevs och påverkar trötthet,
familjeliv och hälsa samt betydelsen av inflytande över
arbetstider kan tydliggöra vilka inslag i ett skiftschema
som gör det mer eller mindre attraktivt.

Återhämtning i arbetet
– ett interventionsprojekt
(tilläggsansökan)
Margareta Troein, Lunds universitet
Anslag: 1 243 000 kronor
Att återhämtning är viktigt för hälsan vet man sedan
tidigare, men det behövs mer kunskap om vilans
betydelse i arbetet. I ett pågående interventionsprojekt
har en modell för återhämtning i arbetet utvecklats och
utvärderats i samarbete med anställda på vårdcentraler. Ansökan avser tilläggsanslag för att driva projektet
ytterligare ett år.

Kirurger får ofta nackbesvär av att arbeta framåtlutade
med förstorande glasögonluppar och pannlampa. Idag
finns prismatiska luppar som bryter synfältet nedåt
och möjliggör en mer upprätt nackposition. Tester och
utvärdering av denna typ av lupp kan bidra till ökad
användning av prismatiska luppar inom kirurgin och
minska kirurgers nackbelastning.

Hur påverkar ett personcentrerat
arbetssätt sjukvårdspersonalens
arbetstillfredsställelse, arbetsstress
och psykosociala arbetsmiljö?

Det ingår väl i jobbet?
Undersköterskors och sjuk
sköterskors utsatthet för hot
och våld på arbetet och
chefers handlingsstrategier

Personcentrerad vård är en modell där patienten är en
partner i planering och genomförande av vården. Tidigare studier visar att arbetssättet kan ha positiva effekter
för patienter, som till exempel kortare slutenvård. Kunskapen om dess effekt på vårdpersonalens arbetsmiljö
och hälsa är däremot begränsad. Ökad kunskap om hur
ett personcentrerat arbetssätt påverkar arbetstillfredsställelse, stress och psykosocial arbetsmiljö kan visa om
modellen har potential att minska personalomsättning
och sjukfrånvaro i vården.

Jenny Jakobsson, Malmö universitet
Anslag: 2 507 000 kronor
Hot och våld är ett växande arbetsmiljöproblem för
undersköterskor och sjuksköterskor. Eftersom hotfulla
och våldsamma händelser i vården inte alltid anmäls
saknas det kunskap om hur vanligt detta är och vilka
konsekvenser det får. Ökad kunskap om undersköterskors och sjuksköterskors utsatthet för hot och våld och
hur chefer hanterar denna typ av händelser kan bidra till
bättre arbetsmiljö och hälsa för vårdpersonal.

Inger Ekman, Göteborgs universitet
Anslag: 1 647 000 kronor

Uppdatering och revidering av
riktlinjer och handläggningsrutiner
för vibrationsskada med fokus på
företagshälsovård och medicinska
kontroller (tilläggsansökan)
Tohr Nilsson, Landstinget i Västernorrland
Anslag: 78 000 kronor
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Förändring av vardagens
aktiviteter hos personer med
depression och ångest efter
arbetsterapeutisk rehabilitering

Nya mätmetoder och biologisk
övervakning för att identifiera
effektiva preventiva åtgärder samt
hälsorisker hos svetsare

Petra Wagman, Högskolan Jönköping
Anslag: 848 000 kronor

Stefan Ljunggren, Region Östergötland
Anslag: 1 880 000 kronor

Sjukskrivning för psykisk ohälsa ökar och de vanligaste
diagnoserna är depression och ångest. Kunskap saknas
om hur de sjukskrivna upplever vardagliga aktiviteter
som skötsel av hem, sociala relationer och fritidsaktiviteter relaterat till arbetsförmåga. Ökad kunskap om hur
personer med depression och ångest upplever vardagen
kan vara till hjälp vid rehabilitering och bidra till minskad
ohälsa och sjukfrånvaro för individen.

Vid svetsning uppstår gaser och små kemiska partiklar
som kan vara skadliga för luftvägarna och hjärt- och
kärlsystemet. Ökad kunskap om exponering, hälso
påverkan och preventiva åtgärder kan bidra till bättre
arbetsmiljö och hälsa för svetsare.

Personlig skyddsutrustning
– strategier och rekommendationer
för ökad användning genom
anpassning till användare, uppgift
och kontext
Anna-Lisa Osvalder, Chalmers tekniska högskola
Anslag: 2 794 000 kronor
På senare år har arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro
ökat och fortfarande inträffar tillbud som hade kunnat
förebyggas med rätt personlig skyddsutrustning. I byggbranschen och fartygsbranschen finns arbetsmiljöer
där olyckor inträffar på grund av felaktig användning
av skyddande utrustning. En analys av hur personlig
skyddsutrustning används i dessa branscher och utformning av rekommendationer för ökad användning kan
bidra till att minska antalet arbetsolyckor och skador.

Utveckling av en effektiv screeningmetod samt kunskapsspridning för
att förebygga spontan antändning i
isoleringsmaterial
Sixten Dahlbom, RISE Research Institutes of Sweden AB
Anslag: 1 749 000 kronor

Skorstensfejares exponering
för sot – exponeringsbedömning,
övervakning och utvärdering av
ny teknik
Håkan Tinnerberg, Göteborgs universitet
Anslag: 1 577 000 kronor
Sotare utsätts för polyaromatiska kolväten, PAH, som
finns i sot och löper hög risk att insjukna i cancer och
hjärt-kärlsjukdomar. En studie av hur exponeringen ser
ut vid olika arbetsmoment och hur den bäst kan mätas
kan bidra till förebyggande insatser och bättre arbets
miljö och hälsa för sotare.

Safewards – att förebygga och
hantera hot och våld i psykiatrisk
heldygnsvård
Veikko Pelto-Piri, Region Örebro län
Anslag: 3 666 000 kronor
Skötare och sjuksköterskor i psykiatrin är två av de
yrkesgrupper som är mest utsatta för hot och våld.
Införande och utvärdering av Safewards, ett brittiskt
program för reducering av hot och våldsincidenter, kan
bidra till att göra avdelningsmiljön tryggare för både
anställda och patienter.

När isoleringsmaterial som mineralull kommer i kontakt
med brännbar vätska kan en självuppvärmningsprocess
starta och leda till brand. Isoleringsbränder i kemisk
industri och maskinrum förekommer trots förebyggande
arbete. Ökad kunskap om självuppvärmning och framtagande av en metod för bedömning av risken för detta
kan bidra till en säkrare arbetsmiljö på arbetsplatser
där isolering riskerar att komma i kontakt med kemiska
ämnen.

Mer om projekten finns
att läsa på afaforsakring.se
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