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Det är ni som är
nyckelpersonerna
i tider när det talas om höga sjuktal, ökad stress
på jobbet och större behov av rehabilitering,
sträcker vi på oss lite extra på AFA Försäkring:
Alla våra försäkringar och andra tjänster är ju
inriktade mot just dessa viktiga samhällsfrå
gor. Genom kollektivavtalet är över 4,5 miljoner
människor försäkrade och har bland annat rätt
till ersättning vid arbetsskada, sjukskrivning och
föräldraledighet. Vi finansierar också viktig forsk
ning inom arbetsmiljö och har ett speciellt stöd till
arbetsgivarna för arbetslivsinriktad rehabilitering
av deras anställda.

nyckelpersoner som kan hjälpa
oss att nå ut. Och det är ni, läsarna av Trygg på
jobbet. Genom att sprida kunskapen om kollektiv
avtalets försäkringar i era organisationer kan ni
hjälpa till så att pengarna verkligen når fram till
dem som behöver dem.
Men det finns ännu mer ni kan göra. Använd
våra digitala ka
Använd våra naler för anmälan.
Det är ett smar
digitala kanaler tare, enklare och
för anmälan.
effektivare sätt att
hantera kollektiv
Det är ett smartare, enklare och avtalade försäk
ringar. Dessutom
effektivare sätt.
går det fortare för
de anställda att få
den ersättning de har rätt till. Några som har in
sett det här är Region Kronoberg. För ett år sedan
kom bara 23 procent av anmälningarna från dem
in digitalt. Nu ligger siffran på 68 procent.

14

det finns några

en liten nyhet under hösten vill jag också berätta
om. Trygg på jobbet kommer sedan en tid ut mer
frekvent som ett helt digitalt nyhetsbrev. Så
håll utkik efter ännu fler nyheter från oss i din
mejlkorg. Om du inte redan
prenumererar på nyhets
brevet digitalt kan du gå in
på www.afaforsakring.se/
nyhetsrum/nyhetsbrev.

johan ljungqvist
kommunikationsdirektör
afa försäkring
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AFA Försäkring
skickade förra året en
miljon brev på posten.
Nu ska så många som
möjligt av dem in i
datorn och skickas
digitalt i stället.

Fler väljer digitala brev
Nu blir det lättare att välja
bort pappersutskicken från
AFA Försäkring och följa alla
ärenden digitalt via ”Mina
sidor”. Redan i dag väljer 67
procent digital kommunikation
när det gäller föräldraförsäkringen.
hanterar otroliga
mängder fysiska brev och dokument.
Förra året skickades nästan en miljon
brev ut rörande sjuk-, arbetsskade- och
föräldraförsäkringen och 2,8 miljoner
dokument kom in.
– Därför är arbetet med att utveckla digitala kanaler oerhört viktigt. Det handlar
om att en digital anmälan kan behandlas
snabbare än en pappersanmälan men
det finns också stora miljövinster att göra
om vi kan minska pappershanteringen,

Kristina
Roxenborn

afa försäkring

67 %

0%
2014

2015

Andelen som valt
digital kommunikation i föräldraförsäkringen.

säger Kristina Roxenborn, affärsutvecklare på AFA Försäkring.
Möjligheten att välja bort pappersutskick kommer att breddas. Sedan i våras
har 67 procent av de försäkrade valt bort
de fysiska breven när det gäller föräldra
försäkringen. I höst kommer samma
möjlighet när det gäller sjukförsäkringen
och nästa steg blir arbetsskadeförsäkringen i vinter.
– Vi kommer inte att sluta skicka ut
pappersbrev men nu finns möjligheten
att välja bort dem och enbart få breven
från oss digitalt, säger Kristina Roxenborn.
Redan nu har de försäkrade som har
ett ärende i sjuk-, arbetsskade- eller
föräldraförsäkringen möjlighet att gå in
och se utskickade brev och följa sina
ärenden på ”Mina sidor”. AFA Försäkring
har ungefär 20 000 unika inloggningar
varje månad. Den vanligaste inloggningsmetoden är mobilt Bank-id. l

Det här är
kollektivavtalad
försäkring
mer än fyra miljoner människor
är i  dag försäkrade hos AFA Försäkring och omfattas av minst en av
försäkringarna. En kollektivavtalad
lösning innebär att alla anställda
omfattas på lika villkor och utan hälsoprövning.
Avtalsförsäkringarna kompletterar
de lagstadgade försäkringarna och
ger en extra ekonomisk trygghet vid
sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist,
dödsfall och föräldraledighet.
En kollektivavtalad försäkring
bestäms efter förhandlingar mellan
arbetsmarknadens parter. Arbets
givaren tecknar försäkringen och
betalar premierna. När många män
niskor försäkras på lika villkor och
utan hälsoprövning kan kostnaden
för administration sänkas och riskerna
spridas. Det leder till förmånliga
försäkringsavtal med låga premier.

inte vara
medlem i facket för att omfattas av
försäkringarna. De innehåller en
garantiregel. Den innebär att försäkringarna gäller så fort kollektivavtalet
börjat gälla. Även arbetsgivare utan
kollektivavtal kan teckna försäkringar
för sina anställda. l

en anställd behöver

kollektivavtalade
försäkringar
l Sjukför-

säkring för
medarbetare
som är sjukskrivna.

lA
 rbetsskade-

försäkring för
medarbetare
som skadar
sig på eller på
väg till eller
från jobbet.

lF
 örsäkring

vid föräldra-

ledighet för
medarbetare
med föräldraeller graviditetspenning.
lF
 örsäkring

vid dödsfall
om medarbetaren avlider.

lF
 örsäkring

vid arbetsbrist
om medarbetaren blir upp
sagd.
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Vid arbetsskada finns det ett försäkringsskydd som omfattar alla
anställda på arbetsplatser med
kollektivavtal. Att anmäla till
AFA Försäkring gör stor skillnad
ekonomiskt för den som är drabbad.

Stolta medaljörerna Sara Andersson,
Frida Gustafsson och Emmastina
Dannered.

När världsmästerskapen i yrkesskicklighet för ungdomar nyligen avgjordes i
São Paulo stod det klart att det svenska
Yrkeslandslaget kammat hem tre medaljer och en mängd topplaceringar. Under
Yrkes-VM mötte de 29 svenska deltagarna motståndare från hela världen.
AFA Försäkring är en av sponsorerna
till yrkeslandslaget med syftet att höja
statusen, intresset och kvaliteten för
yrkesutbildningar. l
Silvermedaljer till:
Frida Gustafsson, fordonslackerare,
och Sara Andersson, dekoratör.
Bronsmedalj till:
Emmastina Dannered, hudterapeut.

Trygg på jobbet
– i mejlen

Sedan i somras
kommer Trygg på
jobbet ut även i
digital form med
ännu mer matnyttigt
innehåll för alla er
som behöver veta
hur våra tjänster
och produkter
fungerar. Förutom
artiklar och intervjuer innehåller nyhetsbrevet filmer
och praktiska guider till hur man blir
bättre på att använda sig av våra digitala
tjänster. l
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Succé för
yrkeslandslaget

Det lönar sig att anmäla
En del anställda missar att göra en anmälan
till AFA Försäkring och går miste om ersättning. Arbetsgivaren och personalavdelningen
kan göra mycket för kollegor som glömmer
bort att anmäla en arbetsskada.
är jätteviktigt. Det är
budskapet när AFA Försäkring är ute
och utbildar försäkringsinformatörer. Ett
viktigt verktyg är de exempel som visar
hur mycket pengar det handlar om.

att anmäla

– Budskapet är att ingen gör anmälan åt dig utan du måste göra det själv.
I många fall är ersättningen från AFA
Försäkring det som gör att du kan behålla samma levnadsstandard som före
olyckan eller sjukdomen, säger Viktor
Holmström, skadereglerare som också
utbildar försäkringsinformatörer.
trots att ersättningen i sjukförsäkringen ligger på 10 procent av den
sjukpenninggrundande inkomsten, och

”Sjukskrivning kan vara som en
stark medicin, bra för vissa men
med biverkningar för andra.”
Gunnar Bergström, docent vid Karolinska Institutet, till tidningen
Arbetsliv om att sjukskrivning inte automatiskt minskar symptomen
stress. Resultaten ingår i en studie finansierad av AFA Försäkring.

Öster Mälarstrand i Västerås.
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Tre exempel på ersättning för arbetsskada:
l Socialsekreteraren
Yasmin
ramlade
i skolans
trappa och bröt höften.
Månadslön: 30 000 kr.
Sjukskrivning:
360 dagar.
Efter sjukskrivning:
10 % medicinsk invaliditet.
Ersättning från AFA Försäkring enligt kollektivavtal: 250 000 kr.
g
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l Läkaren
Iwona
halkade i
behandlingsrummet och skadade
ryggen.
Månadslön: 50 000 kr.
Sjukskrivning:
6 månader.
Efter sjukskrivning:
10 % medicinsk invaliditet.
Ersättning från AFA Försäkring enligt kollektivavtal: 210 000 kr.

l Vaktmästaren
Bengt ramlade från
en stege
och fick en knäskada.
Månadslön: 20 000 kr.
Sjukskrivning:
3 månader.
Efter sjukskrivning:
5 % medicinsk invaliditet.
Ersättning från AFA
Försäkring enligt kollektivavtal: 65 000 kr.
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”Sluta använda
blanketter”

g
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AFA Försäkring drar i gång en kampanj,
”Sluta använda blanketter”, för att få arbetsgivare att välja bort pappersblanketten
och i stället göra anmälningar digitalt.

arbetsskadan
att arbetsskadeförsäkringen ger ersättning inte bara för inkomstförlust
utan också för sveda och värk, finns
det de som missar att göra en anmälan.
– Arbetsgivare är skyldiga att anmäla
arbetsskador till Försäkringskassan.
Viktor Holmström tror att ett skäl till
att man inte lämnar in en anmälan kan
vara att man helt enkelt inte känner till
försäkringarna och att man själv måste
anmäla till AFA Försäkring.

Ett annat skäl är att många tror att
processen sköts automatiskt när
anmälan är gjord till Försäkringskassan eller att arbetsgivaren tar hand om
det.

– det stämmer inte. AFA Försäkring
måste få in en anmälan för att få veta
att det finns ett ärende. Därför är det
så viktigt att vi verkligen når ut med
informationen om att folk måste anmäla,
säger Viktor Holmström. l

4000

lägenheter i hållbara och miljövänliga fastigheter i tillväxtorter. Det är Grön Bostads målsättning fram till 2018. Grön Bostads ägs tillsammans av AFA Fastigheter och Bygg Vesta.

kampanjen består av
flera delar där den första
redan är i gång med tre
filmer där barn använder
blanketten till annat än
anmälan, till exempel som
ritpapper.
Filmerna ligger ute
på hemsidan och det
kommer att finnas länkar till
filmerna i de nyhetsbrev
som skickas ut till arbetsgivare.
Det blir också direktutskick till arbetsgivare
med budskapet att det är
barnsligt enkelt med webbanmälan.

I utskicket, som ska vara
något av en ögonöppnare,
finns två pussel. Ett lätt
och ett lite svårare. Pusslen
kommer också att följa
med ut på mässor under
hösten.
en annan del riktar sig
till arbetsgivare som gör
stora blankettbeställningar
av gammal vana.
De får sina beställda
blanketter men också ett
medskick där fördelarna
med digital anmälan lyfts
fram och kopplas ihop med
kampanjen. l

Hjärtsäkra zoner räddar liv

Sverige är först ut med en standard för hjärtsäkra zoner.
Genom kampanjen Hjärtsäkra Sverige, som AFA Försäkring är
med och finansierar vill man höja medvetenheten om vikten av
att det finns hjärtstartare ute på företagen. Det finns redan ett
stort antal hjärtstartare i offentliga miljöer. Att de fungerar, är lätta att använda
och underhålls regelbundet är också viktigt för att de ska kunna göra nytta
när de verkligen behövs. Målet är att fler liv ska kunna räddas. l
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tema: arbetsmiljö

”Jag har haft tur som
inte fått någon allergi.”
När arbetsledaren
Johan Nilsson Ahlm
började jobba med relining för 13–14 år sedan
påstod de som sålde
epoxi att det var ofarligt.
6 trygg
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Information ska
minska skadorna
Riskerna kan vara stora för alla som jobbar med rörinläggning
om man inte vet hur man ska skydda sig. Ny forskning och
ett nytt informationsmaterial har gett rörföretagen en större
medvetenhet.
Text: Magnus hagström foto: niklas björling

– när jag började i branschen för
13–14 år sedan kunde man plasta
en golvbrunn utan handskar och ha
epoxi på armarna hela dagen.
Johan Nilsson Ahlm är arbetsle
dare på Svensk Röranalys AB och
jobbar specifikt i bostadsområdet
Volten i Täby, där företaget har i
uppdrag att genomföra rörinlägg
ning av hela området. Termen är
”relining”, ett samlingsord för flera
metoder att invändigt renovera
rörledningar i byggnader eller i
marken. Relining innebär att rören
rensas och infodras med nytt mate
rial i stället för att hela rören byts
ut. Alltså en teknik som kan ersätta
ett traditionellt stambyte.
Metoden som Röranalys använ
der innebär att man skjuter in en
”strumpa” indränkt i epoxi i rör
systemet och sedan låter strumpan
härdas under tryck. Just använ

dandet av epoxi är ett riskmoment,
ämnet är allergiframkallande och
säkerhetstänkandet måste därför
vara högt.
om risk för svåra
eksem och andra problem är
numera på en helt annan nivå än
när Johan Nilsson Ahlm började
i branschen. För honom och hans
kollegor är det i dag en självklar
het att använda skyddsutrustning
som ansiktsmask, långa handskar
och heltäckande klädsel när man
jobbar med epoxi. Och när de varit
i kontakt med ämnet tvättar de sig
med den speciella torkhandduk som
kallas Scrubs.
När Trygg på jobbet besöker Rör
analys arbetsplats vid Volten, ett
stort bostadsområde som omfattar
830 lägenheter och där företaget
räknar med att vara på plats i

medvetenheten

Klassisk skyltning.

tre år, står Johan Nilsson Ahlms
kollega Patrik Persson inne i en
container avsedd för tillblandning.
Här mixas epoxin med härdare
och det är ett tydligt riskmoment.
I containern finns gott om plats att
göra jobbet och den är också försedd
med ventilation och kylning. Trånga
arbetsytor kan annars vara ett
problem i branschen. Patrik har den
nödvändiga skyddsutrustningen
i form av ansiktsmask, heltäck
ande klädsel och inte minst långa
handskar.
– vi har kört med långhandskar
upp till armbågen hela tiden, ända
sedan jag började 2012. Största
risken är att man råkar ta i något
med handsken som man inte borde
röra, det måste man lära sig tänka
på, säger Patrik Persson.
Göran Nilsson är vd på Röranalys >>>

fakta relining
l Relining eller
att rören rensas
rörinfodring är
och infodras
ett samlingsmed nytt matenamn på ett
rial i stället för
flertal metoder
att man byter ut
för att invänhela rören.
digt renovera
rörledningar
l Coating, även
inom byggnader
kallad invändig
eller i marken.
beläggning,
Relining innebär
används för

renovering av
avlopps- och
vattenrör och
utförs genom att
man belägger
de befintliga
rören invändigt
med ett plastmaterial. De
två vanligaste
metoderna är

att spraya ut
l Strumpmetoden
beläggningsinnebär att
material i
man skjuter in
ledningen med
en ”strumpa”
ett roterande
indränkt i epoxi
munstycke eller
eller annat
att borsta på
plastmaterial i
materialet på
rörsystemet
rörets insida
och sedan
med en rotelåter den härdas
rande borste.
under tryck. När

epoxin härdar
l Sliplining
stelnar struminnebär att ett
pan, en process
mindre rör dras
som tar från
eller trycks in i
några timmar till
det rör som ska
flera dygn berorenoveras. Rör
ende på material
av HD-polyeten
och teknik.
och glasfiber
armerad plast är
vanligast.
oktober 2015
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tema: arbetsmiljö

Rena och
rejäla
arbetsytor
för dem
som arbetar
med epoxi
i kvarteret
Volten.

I dag finns en större medvetenhet i
branschen om risken för epoxiallergier.

>>> och han menar att det är en fråga
om att medvetenheten och kunska
pen om de farliga ämnena har ökat,
men att det också skett en stor
attitydförändring bland dem som
jobbar. Branschen är starkt mans
dominerad och det har funnits en
machostil som bland annat medfört
att man tagit lätt på de risker som
finns.
– Det har varit mycket skrytbete
ende i vår bransch där det räknats
som tufft att bära de tyngsta rören,
men det är en farlig attityd. De som

är yngre har ett helt annat tänkan
de, machokulturen lever visserligen
i viss mån kvar men det är stor
skillnad. Det är ju också så att den
skyddsutrustning som finns har
blivit mycket bättre, en hörselkåpa
i dag sitter mycket bättre än när jag
började, säger Göran Nilsson.
kraven och ruti
nerna måste komma uppifrån, att
det är där attitydförändringarna
börjar.
– Vi är ett ISO-certifierat företag

han menar att

Det finns företag som
blånekar till att det
skulle finnas problem.
8 trygg
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och då måste man följa lagar och
regler.

Mask på är självklart för Patrik
Persson.

projektledare Carola Lidén på
Institutet för miljömedicin har
slutfört en undersökning finan
sierad av AFA Försäkring kallad
”Exponering för epoxi/härdplaster
vid arbete med relining” som pågått
2010–2014. Hon menar att det finns
ett stort spann vad gäller kunska
per om hälsoriskerna i branschen.
I slutrapporten redogör hon för
åtta fall där relining-arbete med
epoxi medfört svåra arbetsrelate
rade hudbesvär. Kontaktallergi
mot ett stort antal epoxikemikalier
och några andra ämnen som fanns
i arbetsmiljön påvisades. Sju av
patienterna kunde inte fortsätta

tema: arbetsmiljö

●

Epoxi blandas
med härdare.

Patrik Persson
förbereder ”skjutning”
av strumpan. Strumpan
med epoxi fylls med luft
och skjuts ner i rör med
”kanon”, värmen gör att
materialet härdas.

arbeta med relining på grund av
de svåra hudbesvären. Vid uppfölj
ningen hade besvären läkt hos dem
som slutat med relining.
– Det finns företag som blånekar
till att det skulle finnas problem,
hävdar Carola Lidén.
I slutrapporten nämner hon någ
ra kommentarer från de intervjuer
hon gjort ute på företagen:
”Frågade mina chefer om vi
kunde få heltäckande masker, fick
förklaringen att då skrämmer man
dem man jobbar hos.”
”Förut när man var mindre erfaren hade man ju epoxi på sig hela
tiden.”
”Då stressen kommer in och problem uppstår i fastigheten, då är det
ofta så att skyddsutrustningen faller.”

Johan
”sätter
klump”, vilket
innebär att
strumpan nitas
ordentligt i änden.

I Institutet för miljömedicins
uppdrag ingick att utarbeta och
publicera information av olika slag,
riktad till arbetsgivare, arbetsmiljö
ansvariga och skyddsombud inom
reliningbranschen. Bland annat har
man tagit fram informationsfoldern
”Arbeta säkert med relining. Minska
risken för allergi och eksem”.
– Informationsmaterialet har fått
mycket stor spridning. Byggnads
arbetarförbundet har distribuerat
5 000 exemplar av foldern och ett
faktablad till sina medlemmar,
bland annat till arbetsledare och
skyddsombud, säger Carola Lidén.
På Röranalys menar man att
företaget länge varit noga med att
följa upp de fall där man misstänkt
att de kemikalier man använder or

sakat allergier eller andra problem.
– Vi har haft ett konstaterat fall
av allergi genom åren och vi har
funnits sedan 2001, i dag har vi 56
anställda, säger vd Göran Nilsson.

Eksem på händerna är inte ovanligt
i branschen men
bra handskar
skyddar.

företagets marknadschef Stefan
Eriksson tycker att det handlar om
ren självbevarelsedrift. Det finns
ingen direktutbildning för att jobba
med relining, man lär sig jobbet
på plats och Röranalys jobbar till
exempel i grupper med en produk
tionsledare, fyra hantverkare och
en lärling.
– Vi investerar tre års utbildning.
Det sista vi vill är att hantverkaren
ska bli sjukskriven. Det vore ren
kapitalförstöring om han får allergi
sedan vi utbildat honom. l
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digital anmälan

Därför
satsar
Kronoberg
digitalt
Pappersblanketter är snart historia i Region Kronoberg.
De minskar krånglig administration genom att utnyttja de nya
digitala möjligheterna. Till exempel har de digitala anmälningarna till AFA Försäkring ökat från 23 till 68 procent på ett år.
text: mikael gianuzzi foto: sara winsnes

sedan lite över ett år har Region
Kronoberg tagit ett grepp för att
minska den manuella administra
tionen. Regionen jobbar hårt för att
i varje enskilt fall se över om det
inte kan skötas digitalt i stället.
– Trycket utifrån ökar hela tiden.
Vi kan inte bara luta
oss tillbaka och jobba
som vi alltid gjort.
Andra myndighe
ter utvecklar sina
system och arbets
sätt och då måste vi
hänga med. Vi tittar Christel
Stenberg
hela tiden på vilka
möjligheter det finns hos de olika
intressenter vi jobbar mot och vad
vi kan sköta digitalt, säger Chris
tel Stenberg, lönechef på Region
Kronoberg.
Fördelarna är många: processer
där ärenden skickas mellan olika
10 trygg
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aktörer har snabbats upp, informa
tionsflödet har kvalitetssäkrats och
handläggningstider har kortats.
Dessutom har feedback och service
mot medborgare och personal för
bättrats när ärendet finns samlat
på ett enda ställe utan att någon
först måste hitta rätt blanketter i
arkivet.
en viktig fråga
för Region Kronoberg, som vill vara
en modern och attraktiv arbetsgiva
re. Vid varje nyrekrytering får den
som har användning för det i sin
yrkesroll en e-legitimation. Det kan
till exempel handla om personal i
vården som smidigt behöver gå in i
olika system för rapportering.
– Det kan stimulera användning
en av e-tjänster men är också en
viktig symbolfråga och en fingervis
ning om hur vi som arbetsgivare vill

digitaliseringen är

digital anmälan

●

Alla
kanske
inte har datorvana men då
hjälper vi dem.
Birgitta Sjögren, huvudskyddsombud på Kommunal
i Region Kronoberg.

antal digitala anmälningar

23%
68%
2013

2014

att man ska jobba i Region Krono
berg, säger Christel Stenberg.

Birgitta Sjögren,
huvudskyddsombud
på Kommunal i Region
Kronoberg, pratar ofta
med sina medlemmar
om smidigheten med
digital anmälan.

för arbetsgivaren Region Kro
noberg har digitaliseringen bland
annat inneburit att samarbetet med
AFA Försäkring har förenklats. Lö
neavdelningen har skapat en rutin
för att långtidssjukskrivna efter 90
dagar inte ska missa att göra en
anmälan hos AFA Försäkring.
– Vi tar ut bevakningslistor på
alla medarbetare som är sjuk
skrivna och på väg mot dag 90.
När dagen närmar sig går ett
informationsbrev ut via e-post eller
traditionell post där vi berättar för
medarbetaren att det är dags att gå
in på AFA Försäkrings hemsida och
göra en anmälan.
När det gäller arbetsskadean
mälan har Region Kronoberg ett
eget avvikelsesystem där den chef >>>
oktober 2015
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●

digital anmälan

Systemet
säkerställer att vi inte
missar någon.

Christel Stenberg, till
höger, pekar på att det
finns tidsvinster att göra
med digital anmälan
i en stor organisation.
Hon och kollegorna på
lönekontoret har infört en
ny strategi för att kunna
jobba mer effektivt.

Christel Stenberg, lönechef
på Region Kronoberg.

>>> som gör anmälan om arbetsskada
automatiskt länkar till Försäkrings
kassans blankett. När blanketten
sedan når lönekontoret går ett
informationsbrev ut till medarbe
taren med uppmaningen att göra
en anmälan på AFA Försäkrings
hemsida.
Ingen ska hamna mellan stolarna
och för den som inte har egen dator
går det bra att vända sig till löne
kontoret, som hjälper till med den
digitala anmälan.
– Systemet säkerställer att vi inte
missar någon. Dessutom trattar vi
in ärendet i de digitala tjänsterna,
säger Christel Stenberg.
räknat på hur
mycket effektiviteten ökat på
Region Kronoberg efter satsningen
på digitalisering. Christel Stenberg
pekar på att det självklart finns
tidsvinster att göra i en stor orga
nisation där kommunikationen ofta
gick via internposten och som dess
utom är utspridd rent geografiskt.
– Är det till exempel en längre
sjukskrivning var det tidigare pap
per som postades till oss, till fack
liga representanter och till med
arbetaren. Det blev en lång resa
för den där blanketten innan den
slutligen skickades till AFA Försäk
ring. Och saknades uppgifter måste
den returneras för att kompletteras,
säger Christel Stenberg.

ingen har ännu

en bra strategi när det gäller att
sprida information är att använda
så många kanaler som möjligt.
Region Kronoberg har haft god
hjälp av fackförbunden när det
12 trygg
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Fickfoldrarna från
AFA Försäkring
är praktiska för
att sprida kunskap till kollegor.

gäller att få medarbetarna att göra
anmälningarna digitalt till AFA
Försäkring.
När ombuden är ute på arbets
platsen och berättar om försäk
ringslösningarna är det ett natur
ligt tillfälle att också lyfta fram
möjligheten att använda webben
för att göra anmälan. Men facken
agerar också direkt för att påminna
medlemmarna när det verkligen
gäller.
– När någon blivit sjuk eller drab
bats av arbetsskada ser vi det i vårt
medlemssystem och tar kontakt
personligen. Många kommer också

direkt till oss med frågor om försäk
ringarna och då uppmanar vi dem
att anmäla digitalt. Alla kanske
inte har datorvana men då hjälper
vi dem, säger Birgitta Sjögren,
huvudskyddsombud på Kommunal
i Region Kronoberg.
många blir överras
kade över hur snabbt och enkelt det
är att anmäla sig digitalt.
– Dessutom betyder det att
ersättningen kommer fortare än om
du anmäler dig via pappersblan
kett, säger Birgitta Sjögren.
När någon kommit för att få hjälp

hon menar att

digital anmälan

●

”Stora fördelar
med digital
anmälan”
Omsorgen om den enskilda medarbetaren och
minskad administration för alla. Det är de största
anledningarna till att bli digital, enligt Julia
Fransson, affärsutvecklare på AFA Försäkring.

med den digitala anmälan brukar
Birgitta Sjögren passa på och be
personen sprida informationen och
berätta för sina kollegor hur enkelt
och snabbt det gick. Det är inte
minst viktigt för att nå personer
som inte har svenska som första
språk.
– Är det flera på arbetsplatsen
som är långtidssjuka eller har
drabbats av arbetsskada kan de
höra av sig till oss så hjälper vi till.
Då sprids informationen mun till
mun och det är kanske det allra
effektivaste sättet, säger Birgitta
Sjögren. l

Vad krävs för att lyckas öka de
digitala anmälningarna?
– Den gemensamma nämna
ren bland de organisationer som
är framgångsrika är att det ofta
finns en eller flera
nyckelpersoner som
bestämt sig för att
driva frågan och tar
på sig att informera
chefer och medarbe
tare, ”Nu gör vi på
det här sättet!”, och Julia Fransson
sedan lägger om
processerna.
Kräver det inte datorvana medarbetare?
– Det är inte ovanligt att man
ser större hinder än vad som
faktiskt finns. Ibland måste man
också ta itu med sina förutfattade
meningar. Vi har sett att de som
gör anmälningarna via webben
tycker att det är enklare. Dess
utom ser vi att samma typer av
organisationer har olika mönster.
En kommun där man bestämt sig
kan ha väldigt hög andel digitala
anmälningar medan grannkommu
nen har låga tal.
Hur ser du på fackets roll?
– Det är guld värt att ha med
facket som hjälp för att sprida

informationen. De ser ju att digitala
anmälningar är absolut bäst för
medlemmarna eftersom det går
snabbare att få sin ersättning.
Arbetsgivaren får förenklad admi
nistration och det blir enklare att
hitta dem som faktiskt missat att
anmäla. l

de mest Digitala
kommunerna sept. 2015
1. Surahammar
100 %
2. Bräcke			97 %
3. Vara			96 %
4. Ragunda		
95 %
5. Danderyd		
94 %
6. Mörbylånga		
93 %
7. Perstorp		
93 %
8. Habo			93 %
9. Nordanstig		
93 %
10. Essunga		
93 %

de mest Digitala
landstingen sept 2015
1. Gävleborg		
82 %
2. Norrbotten		
82 %
3. Jämtland		
82 %
4. Västerbotten		
82 %
5. Skåne			81 %
6. Östergötland		
79 %
7. Värmland		
79 %
8. Västra Götaland		
77 %
9. Södermanland		
72 %
10. Jönköping		
72 %

Anta utmaningen! Bli ”Digitalast i Sverige”.
Läs mer på digitalastisverige.se
oktober 2015
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ingen ska missa ersättning

Så ska humor sprida
AFA Försäkring
presenterar OLLE SARRI som

Skyddshandskar för att hämta kaffe, säkerhetsbälte i kontorsstolen och brandsläckare mot tårtljus. Ja, det är ingen hejd på
ängsligheten när skådespelaren Olle Sarri gestaltar ”Världens
kanske räddaste man” i AFA Försäkrings nya kampanjfilmer.

VÄRLDENS
RÄDDASTE MAN
KANSKE

Text: Magnus hagström

En serie i tre delar, om när
informationen kring din
försäkring via jobbet inte
riktigt nått fram.

– det är egentligen första gången
vi gör en kampanj i stor skala för
att berätta om IME, säger Per Ny
ström, kommunikationsstrateg hos
AFA Försäkring.
IME står för ”Ingen ska Missa
Ersättning” och är ett begrepp som
AFA Försäkring arbetat med i ett
par år genom att erbjuda kommu
ner, landsting och fackliga organi
sationer ett stödmaterial att luta
sig emot när de hanterar förmå
nerna i avtalsförsäkringen.
Det har man gjort bland annat
genom att hålla workshops med
14 trygg
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Se filmerna, gör testet och
läs mer om vårt stödpaket som
gör informationsarbetet enklare på afaforsakrin
g.se/ime. Så att ingen behöv
er missa ersättning.

intressenter från
fack och arbetsgi
vare. Kommunerna i
Karlskrona och Jön
köping och Region
Jämtland Härjedalen
är exempel på orga Per Nyström
nisationer som jobbat
med IME-materialet och där man
kunnat konstatera att det fungerar
bra.
AFA Försäkring nå
ut ännu mer. Lite krasst konstate
rar Per Nyström att orden ”kol

samtidigt vill

En serie från

på uppdrag av:

Kampanjen med Olle Sarri i huvudrollen.

ingen ska missa ersättning

●

budskap
lektivavtalad försäkring” i sig inte
genererar något jätteintresse.
– Men det finns ett stort intresse
för försäkringarna om man vet att
man har dem. Med filmerna använ
der vi lite humor för att sprida ett
seriöst budskap.
filmerna, som är tre till antalet,
finns på AFA Försäkrings hemsida
och dessutom skickas de ut via mejl
till personer med positioner som
personalchefer, HR-ansvariga,
förvaltningschefer och fackliga
ombud.
– Vi hoppas nå 20 000–25 000
personer den vägen. Personer som
i sin tur sprider budskapet vidare.
Kampanjen är en ganska stor
satsning men det handlar om en
framförhandlad anställningsförmån
som förtjänar uppmärksamhet och
status.
Ossian Wennström är förhand

lare för Akademiker
alliansen och han
är nöjd med hur
IME-kampanjandet
fungerat hittills.
Han framhåller att
Ossian
kampanjarbetet är
Wennström
ett samarbete mellan
fack och arbetsgivare och att det gör
det extra intressant.
– Det är en stor vits för båda par
ter att avtalsförmånerna är kända.
För arbetsgivarna är avtalet ett sätt
att göra arbetsplatsen mer attrak
tiv och det blir ju inte dyrare för
arbetsgivarna när man till exempel
anmäler en arbetsskada – avtalet
finns ju där som en försäkring. Ur
ett fackligt perspektiv är det viktigt
att arbetstagare med rätt till skydd
också får det.
ossian wennström är positiv till det
material som hittills tagits fram

Med
enkla
medel
når man
väldigt
långt.”
Ossian
Wennström,
förhandlare

under de två år som arbetet med
IME pågått.
– Ur ett beställarperspektiv är
det väldigt bra. Workshopmateria
let är effektivt, på kort tid får man
en bra bild av hur kunskapen kring
avtalsförmånen är på en arbetsplats
– och till på köpet en checklista som
visar vad man behöver ta tag i. Med
enkla medel når man väldigt långt.
Är roliga filmer ett bra sätt att
nå ut?
– Syftet är ju inte att roa tittarna,
utan att informera om IME. Det
är värt att satsa på att ingen ska
missa ersättning och gör man det
genom att vara rolig så är det ingen
nackdel. Jag hoppas de ska väcka
intresset för avtalsförmånerna men
de är bara ett av många sätt att
nå ut. Grunden är utbildningarna
riktade till personer på arbetsplat
serna som har ansvar för försäk
ringsfrågor. l
oktober 2015
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forskning

foto: shutterstock

Nu ska IBS-gåtan lösas
En del av det stora forskningsprogrammet kring kronisk
smärta handlar om att lösa
mysteriet med tarmsjukdomen
IBS. Professor Magnus Simrén leder en forskningsgrupp
som ska titta brett på IBS.
Text: Mikael gianuzzi

IBS är i dag
dramatiskt mycket bättre än för
tio år sedan men fortfarande är
det lång väg att gå innan man löst
”IBS-gåtan”.
kunskapsläget om

Mellan 10 och 15 procent av Sveriges befolkning beräknas lida av tarmsjukdomen IBS.

– Det är inte så att vi löser detta
över en natt utan som i all forsk
ning tar man små steg framåt.
Det är ingen enkel nöt att knäcka.
Sakta men säkert förstår man
mer och nya behandlingsformer

forskningsprogram om kronisk smärta
l AFA Försäkring satsar
50 miljoner kronor på 13
forskningsprojekt inom ett
FoU-program om kronisk
smärta, som är en vanlig
orsak till sjukfrånvaro och
långvarig arbetsoförmåga.

l FoU-programmet ska
bidra till kunskapsutveckling inom området
med särskild inriktning
på riskfaktorer, förebyggande åtgärder och
behandling.

utvecklas, säger Magnus Simrén.
Det finns sannolikt en koppling
till kosten och något patienten kan
göra själv för att minska besvären
är att undvika fet och kraftig mat
och att äta mindre portioner och
oftare.
Fysisk aktivitet är bra, liksom att
undvika onödig stress och sköta sin
sömn.
– Det pågår mycket forskning
kring kost och det är viktigt att de
rekommendationer vi ger inte bygger
på en massa tyckande, säger Magnus
Simrén. l
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symptomen vid ibs är ont i magen
och problem med avföring och
tarmtömning. Många patienter
lider också av associerade tillstånd
som fibromyalgi eller ryggsmärtor.
Det gör att många är sjukskrivna
eller har nedsatt arbetsförmåga på
grund av kronisk smärta.
Centralt vid IBS, Irritable bowel
syndrome, är en ökad känslighet för
vad som händer i mag- och tarmka
nalen.
– Men vad IBS
beror på vet man
inte riktigt. Vi ska
bland annat titta på
om det finns olika
Magnus
orsaker hos olika
Simrén
patienter, säger
Magnus Simrén.
Forskningsprojektet har två gre
nar, att försöka förstå dels avvikel
sen i magen och tarmen, dels hur
tarmen och hjärnan kommunicerar
vid IBS. Utifrån vad gruppen hittar
i den första delen av projektet ska
även möjliga behandlingar testas.
Det handlar om läkemedelsbehand
ling men också olika psykologiska
behandlingsmetoder

