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Forskning som kommer till nytta
Afa Försäkring administrerar kollektivavtalade försäkringar på uppdrag
av arbetsmarknadens parter. De olika
försäkringarna ger ett ekonomiskt skydd
vid sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet,
dödsfall och föräldraledighet. Vår vision
är att alla ska ha en trygg vardag och idag
är 9 av 10 anställda försäkrade hos oss.
En viktig del av vårt uppdrag är att
bidra till ett friskare arbetsliv. Vi tror
att kunskap kan vara en väg dit. Därför
finansierar vi forskning inom arbetsmiljö
och hälsa. Tanken är att kunskap om arbetsskador och sjukdomar som kommer
till praktisk nytta kan minska ohälsan på
landets arbetsplatser.

Ett år präglat av pandemin
2020 försökte vi alla medverka till att
stoppa spridningen av covid-19. I vissa
branscher ställde arbetsgivare om till
distansarbete, medan andra tvingades
till permitteringar på grund av minskad
efterfrågan. I det privata begränsade vi
vårt umgänge med släkt och vänner.

Under året satsade vi särskilt på forskning om covid-19 för att bidra med
kunskap om dess effekter på arbetsmiljö,
hälsa och ledarskap. I en temautlysning
tilldelades 37 forskningsprojekt sammanlagt 100 miljoner kronor. Vi ställde också
själva om till distansarbete och anordnade
både en livesänd FoU-dag och en digital
slutkonferens för FoU-programmet Hållbart arbetsliv.
I den här rapporten sammanfattar
vi FoU-året 2020. Här kan du bland
annat läsa en intervju med Helena
Jahncke, som tillträdde som chef för
Afa Försäkrings FoU-avdelning i mars
2020. Du kan också läsa kommentarer
av våra ägare, arbetsmarknadens parter,
om pågående forskning och framtida
forskningsbehov.
Trevlig läsning,

Anders Moberg
Verkställande direktör,
Afa Försäkring
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Forskning som bidrar till bra
arbetsmiljö och god 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.
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Afa Försäkring ägs av arbetsmarknadens
parter och det är på deras uppdrag vi arbetar för att förebygga arbetsskador 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 15 miljoner försäkringsärenden och ger en
klar bild av vilka skador och sjukdomar
som är vanligast i arbetslivet. Statistiken och vår omvärldsbevakning är två
utgångspunkter för vilken forskning
Afa Försäkring ska stödja.
Ett kriterium för den forskning vi
finansierar är att den ska komma till
praktisk nytta i arbetslivet. Avsikten är
att forskningsresultaten ska omsättas i
praktiken genom arbetsmiljöarbete ute
på arbetsplatserna. Spridning av den
kunskap forskningen genererar är därför
en viktig del av vår verksamhet.

Utlysningar och program
Afa Försäkring är en av Sveriges största
finansiärer av arbetsmiljöforskning.
Fyra gånger per år tar vi emot ansökningar och skisser i öppna utlysningar.

Ansökningarna bedöms utifrån relevans,
vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta. Utlysningarna publiceras på
vår webbplats afaforsakring.se/forskning.
2020 beviljades 62 enskilda projekt anslag
på totalt 182 miljoner kronor, varav
37 projekt i vår covid 19-utlysning.
För prioriterade forskningsområden
utlyser Afa Försäkring FoU-program. Ett
FoU-program består av flera projekt som
tillsammans belyser ett aktuellt område
ur olika perspektiv. Programmen pågår
i regel i tre till fem år. Därefter dokumenteras lärdomar och slutsatser för att
spridas via olika kanaler, vid seminarier
och på konferenser.

Pågående FoU-program
• Ung i arbetslivet
• Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom
kommun- och regionsektorn
• Att leva och arbeta med psykisk ohälsa
• Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom

Spridning av forskning
Våra samarbetspartner Prevent och Suntarbetsliv har i uppdrag att sprida och nyttiggöra den forskning
som finansieras via Afa Försäkring. Prevent vänder sig till det privata näringslivet och Suntarbetsliv till
kommun- och regionsektorn.

AFA FÖRSÄKRING – FOU ÅRSRAPPORT 2020
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Året som gått – ett axplock
Smittspridning,
riskbedömning
och åtgärder på
arbetsplatsen

Skattningar av hälso
främjande insatser
Forskarna Hanna Hasson, Karolinska Institutet, och Ulrica von Thiele
Schwarz, Mälardalens högskola och
KI, presenterade en studie av hur chefens och medarbetarnas skattningar
påverkar hälsofrämjande insatser.

JAN

FEB

Ny FoUwebbplats
Afa Försäkrings FoUsidor flyttades till en
egen webbplats.

MAR

Digitaliseringens
effekter på
arbetsmiljön
Startkonferens för
FoU-programmet
Digitaliseringens
effekter på arbetsmiljön inom kommunoch regionsektorn.
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Webbinarium om covid-19 med
Carl–Johan Fraenkel, överläkare
Skånes universitetssjukhus, Jakob
Löndahl, forskare Lunds tekniska
högskola, Pernilla Wiebert, yrkeshygieniker Centrum för arbets- och
miljömedicin i Stockholm, och Mats
Bohgard, professor Lunds universitet.

Temautlysning
covid-19
Utlysning med fokus på
pandemins effekter på
arbetsmiljö, hälsa och
ledarskap.

APR

MAJ

JUN

Psykosocial
arbetsmiljö

Anslagsomgång 1

Hållbart
arbetsliv

Tomas Backström och
Rachael Berglund,
forskare vid Mälardalens
högskola, presenterade
ny forskning om hur den
psykosociala arbetsmiljön kan förbättras
genom riskbedömningar
och dialog.

Afa Försäkring
beviljade 40
miljoner kronor till
tio nya forsknings
projekt inom
arbetsmiljö och
hälsa.

Slutkonferens för det
treåriga FoU-programmet Hållbart arbetsliv.

Psykisk ohälsa
Startkonferens för FoU-programmet Att leva och arbeta med
psykisk ohälsa.

2020
Anslagsomgång 2
Afa Försäkring beviljade
6 miljoner kronor till två
nya forskningsprojekt inom
arbetsmiljö och hälsa.

JUL

Judoträning kan
förebygga fallolyckor
Webbinarium om Afa Försäkring
och Svenska Judoförbundets projekt för att förebygga fallolyckor.

AUG

Arbetsmiljö och
patientsäkerhet
Forskarna Maria Vigren, Fanny
Isaksson Lantto och Sanny Shamoun,
IVL Svenska Miljöinstitutet, presenterade två studier om arbetsmiljösäkerhet i
basindustrin.

SEP

Arbetsmiljö
faktorer och
ledgångs
reumatism
Forskaren Lars Alfredsson,
Karolinska Institutet, presenterade en ny kunskapsöversikt
om arbetsmiljöfaktorer och
risk för ledgångsreumatism.

OKT

Livesänd FoU-dag
Afa Försäkring anordnade en
digital FoU-dag med tema
Skapa en hållbar arbetsmiljö
med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

NOV
Anslagsomgång 3

Afa Försäkring beviljade
14 miljoner kronor till
fyra nya forsknings
projekt inom arbetsmiljö
och hälsa.

Anslagsomgång 4
Afa Försäkring beviljade 19 miljoner kronor till åtta nya forsknings
projekt inom arbetsmiljö och
hälsa.

DEC
Vikten av bra
introduktion
på nytt jobb
Forskaren Petter Gustavsson,
Karolinska Institutet, presenterade
ny forskning om inskolning för nyanställda. Nathalie Robert Edgar
berättade om Prevents webb
utbildning för nyanställda i industrin.

AFA FÖRSÄKRING – FOU ÅRSRAPPORT 2020

7
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Ett FoU-år med pandemi och
ökat intresse för arbetsmiljö
2020 satte covid-19 fokus på arbetsmiljön i vården och vid
arbete hemifrån. Helena Jahncke, chef för Afa Försäkrings
FoU-avdelning sedan i mars, blickar tillbaka på året som gått.
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– Jag lockades av Afa Försäkrings fokus
på att arbeta förebyggande och på att
sprida kunskap från arbetsmiljöforskning så att den kommer till nytta. Det
känns meningsfullt att bidra till att
skapa friskare och tryggare arbetsplatser, säger Helena Jahncke, som tillträdde som chef för FoU-avdelningen på
Afa Försäkring i mars 2020.
– I samband med en kris blir det tydligt
hur mycket arbetsmiljön betyder för
människors hälsa och för hur man presterar på arbetet. Under pandemin har
den höga belastningen på sjukvården och

– Arbetsmarknadens parter beslutade
snabbt att via Afa Försäkring göra en
särskild temautlysning med fokus på
covid-19 och hur pandemin påverkar
arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Vi fick
in rekordmånga ansökningar och kunde
på så vis bidra med finansiering av
forskningsprojekt som studerar pandemins effekter ur olika infallsvinklar och
inom olika yrkesgrupper, säger Helena
Jahncke.
Som för många andra har pandemin
präglat FoU-avdelningens verksamhet
under året.

 i har blivit påminda om hur viktigt det är att göra bedömningar av
V
risker i arbetsmiljön för att kunna hantera dem i ett tidigt skede
det ökade arbetet hemifrån satt fokus på
arbetsmiljöfrågorna och det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Vi har blivit påminda
om hur viktigt det är att göra bedömningar av risker i arbetsmiljön för att
kunna hantera dem i ett tidigt skede.

– Som nyanställd hann jag bara vara på
plats i två veckor innan vi ställde om till
arbete på distans med digitala möten
och konferenser. Slutkonferensen för
FoU-programmet Hållbart arbetsliv var
vår första livesändning, säger Helena
Jahncke.

Forskning om covid-19 och
digital omställning

– Nu när vi sänder digitalt når vi ut till
en bredare publik. Den snabba digitala
omställningen vi har gjort är ett exempel
på något positivt vi kan ta med oss från
det gångna året.

För att bidra med ökad kunskap gjorde
Afa Försäkring i april en utlysning för
forskning om effekten av corona
pandemin.

AFA FÖRSÄKRING – FOU ÅRSRAPPORT 2020
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Foto: Cecilia Carlsdotter

Moderator för den livesända FoU-dagen var Ellinor Persson.

DIGITALA LIVESÄNDNINGAR:

Slutkonferens för Hållbart
arbetsliv och FoU-dagen 2020
I juni hölls slutkonferens för FoU-programmet Hållbart arbetsliv
och i oktober anordnades årets FoU-dag. Evenemangen sändes
live och nådde därmed publik i hela landet.
Den 4 juni anordnade Afa Försäkring
slutkonferens för FoU-programmet
Hållbart arbetsliv. Projektledarna för de
åtta projekt som ingått i programmet
presenterade efter tre års forskning
praktiskt användbar kunskap om hinder
och möjligheter som organisationer och
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företag kan möta när de verkar för ett
hållbart arbetsliv.
På grund av de coronarelaterade restriktionerna för sammankomster sändes
konferensen live från en studio i Stockholm. Forskarna berättade och samtalade

om strategier, metoder och verktyg som
organisationer kan använda sig av för
att bidra till att göra arbetslivet hållbart.
Med hållbarhet som röd tråd rörde sig
samtalen mellan områden som att vara
ny på jobbet, ett längre arbetsliv, ledarskap, förebyggande av psykisk ohälsa och
det digitala arbetslivet.
Sändningen lockade 600 tittare och finns
att se på Afa Försäkrings FoU-webbplats.
Där kan du också läsa mer om projekten
i programmet Hållbart arbetsliv.

FoU-dagen 2020: Framtidens
arbetsmiljö är redan här –
skapa ett hållbart arbetsliv
med SAM
Temat för årets FoU-dag var systematiskt arbetsmiljöarbete och hur man med
hjälp av det kan bidra till att skapa ett
hållbart arbetsliv. I vanliga fall arrangeras FoU-dagen årligen på olika orter i
landet. 2020 sändes också den live från
en studio och nådde tack vare det en
större och bredare publik.

Hållbart arbetsliv
Läs mer om projekten som ingick i
FoU-programmet Hållbart arbetsliv
och se den filmade konferensen på
Afa Försäkrings FoU-webbplats
(fou.afaforsakring.se/sv/news/hallbart-arbetsliv).
Där hittar du också länkar till verktyg
som Prevent och Suntarbetsliv
utvecklat för organisationer som vill
arbeta med hållbarhet.

En rad framstående arbetsmiljöforskare
medverkade i studion eller via länk. Ämnen för dagen var bland annat de nya krav
på flexibilitet och arbetssätt som uppstått
i samband med den digitala omställningen
i arbetslivet som coronapandemin lett till.
Under dagen diskuterades också arbetsmiljöarbete och ledarskap i ett arbetsliv
där många nu jobbar på distans.
Den livesända FoU-dagen lockade 1 600
tittare och finns också den att se på
Afa Försäkrings FoU-webbplats.

FoU-dagen 2020
Se en filmupptagning av FoU-dagen på Afa Försäkrings FoU-webbplats
(fou.afaforsakring.se/sv/news/fou-dagen-2020).
Där hittar du länkar till verktyg framtagna av Prevent och Suntarbetsliv, som kan
vara till hjälp när man skapar en hållbar arbetsplats.
Se också den uppmärksammade filmen Hemmakontoret. Den handlar om Nils som
jobbar hemifrån. Han tycker att det går ganska bra. Men gör det verkligen det?

AFA FÖRSÄKRING – FOU ÅRSRAPPORT 2020
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Postdoc-forskning om att arbeta
med ljudkänslighet
Afa Försäkrings postdoc-stöd är avsett att stärka arbetsmiljö
forskningen i ett längre perspektiv. Årets stöd på två miljoner
kronor tilldelades Sofie Fredriksson, som ska studera hur ljud
känslighet och ljudtrötthet påverkar arbetsförmågan.
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Sofie Fredriksson är legitimerad audionom och medicine doktor vid enheten
Arbets- och miljömedicin på Göteborgs
universitet. Hon har tidigare forskat på
hur exponering för buller kan orsaka
ljudkänslighet och ljudtrötthet hos personal inom förskolan och i förlossningsvården. Nu ska hon undersöka hur dessa
hörselsymtom påverkar arbetsförmågan
i olika kvinnodominerade kontaktyrken
och vilka förebyggande åtgärder som kan
göra det möjligt för de som drabbas att
fortsätta arbeta.
– I tidigare studier har vi sett att i yrken
där man arbetar med människor kan

Postdoc-stödet bidrar till
utökat vetenskapligt nätverk
Ett syfte med Afa Försäkrings postdoc-stöd är att forskare ska få möjlighet
att utveckla nya forskningskontakter.
Sofie Fredriksson har inlett nya sam
arbeten med forskare på Göteborgs universitet för att bättre kunna undersöka
arbetsförmåga, stressrelaterad psykisk
ohälsa och sjukskrivning.
– Jag kommer också att samarbeta med
forskare inom hörselvetenskap som är
ledande på ljudkänslighet vid National
Institute of Health Research i England.

I tidigare studier har vi sett att i yrken där man arbetar med
människor kan den ofta intensiva ljudmiljön orsaka ljudkänslighet
och ljudtrötthet

den ofta intensiva ljudmiljön orsaka
ljudkänslighet och ljudtrötthet. Det jag
är intresserad av nu är att ta reda på
hur förmågan att arbeta påverkas hos
personer som uppvisat de här symtomen,
säger hon.
– Både ljudkänslighet och ljudtrötthet är
vanligt i kvinnodominerade yrken och
förekommer främst bland förskollärare,
lärare, inom hälso- och sjukvården och i
restaurangbranschen. Det finns mycket
kunskap om hur man ska förebygga hörselskador i mansdominerade branscher
som industrin. Vi vet betydligt mindre
om vad man kan göra åt exponeringen i
kommunikationsintensiva kontaktyrken
där bullret kommer från människorna
man jobbar med.

Tanken är att jag ska ha ett par kortare
vistelser där, säger hon.
– Mitt mål är att bidra till att minska risken för bullerexponering i kontaktyrken.
Genom att ta reda på hur personer som
upplever ljudkänslighet och ljudtrötthet
gör för att klara av att fortsätta arbeta
kan vi komma en bit på vägen.

AFA FÖRSÄKRING – FOU ÅRSRAPPORT 2020
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TEMAUTLYSNING:

Covid-19 och dess effekter på
arbetsmiljö, hälsa och ledarskap
Arbetsmiljö inom hälso- och sjukvård
Vårdpersonalens coronavardag? En intervjustudie
om vårdpersonalens
arbetssituation under den
första tiden av smittspridning av coronaviruset i
Sverige
Erika Wall,
Mittuniversitetet
Sjuksköterskor i frontlinjen av covid-19-pandemin: Vilka blev konsekvenserna?
Ann Rudman,
Högskolan Dalarna

Utvärdering av särskild
sjukvårdsledning under
covid-19 – evidensbaserad utveckling för resilient
ledning i framtida kriser
Carl-Oscar Jonson,
Region Östergötland
Risk för psykisk ohälsa
och behov av psykologiska stödinsatser hos
vårdpersonal i samband
med covid-19 pandemin
Aleksandra SjöströmBujacz, Karolinska Institutet

Intensivvård i samband
med covid-19 – stress,
samarbete och säkerhetsklimat
Lisbet Meurling, Karolinska
universitetssjukhuset
En extrem arbetsmiljö
situation under
covid-19-pandemin:
Förebyggande insats efter
traumatiska händelser i
frontlinjen
Emily Holmes,
Uppsala universitet

Palliativ vård under
covid-19-pandemin –
arbetsmiljöns betydelse
för vårdens kvalitet och
vårdpersonalens hälsa
Maria Larsson,
Karlstads universitet
Covid-19-pandemin och
småföretagare inom hälso- och sjukvård – arbetsmiljö, hälsa och ekonomi
hos Sveriges kiropraktorer
och naprapater
Iben Axén, Karolinska
Institutet

Arbetsmiljö inom hemsjukvård och äldreomsorg
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Vård- och omsorgspersonals erfarenheter av att
arbeta på särskilt boende
och inom hemtjänst vid
covid-19-pandemin i
Sverige
Annica Lövenmark,
Mälardalens högskola

Personalens erfarenheter och upplevelser av
en säker arbetsmiljö i
samband med insatser
i ordinärt boende under
covid-19-pandemin
Cecilia Pettersson,
Örebro universitet

Covid-19 och hemtjänsten: Dyrköpta erfarenheter
och matnyttiga lärdomar?
Fredrik Norström,
Umeå universitet

Covid-19 inom äldrevården i Göteborgsområdet
Johan Ringlander,
Göteborgs universitet

AFA FÖRSÄKRING – FOU ÅRSRAPPORT 2020

Covid-19-pandemins påverkan på arbetsmiljön för
kommunal hemsjukvårdsoch hemtjänstpersonal:
lärande för framtiden
och för ett mer mobilt
arbetssätt
Christofer Rydenfält,
Lunds tekniska högskola

Disruption – hur påverkas
primärvårdens arbete och
psykosociala arbetsmiljö
av coronapandemin?
Per Nilsen,
Linköpings universitet
Arbetstider och återhämtning under covid-19-pandemin: Går det att skapa
hållbara arbetsvillkor inom
sjukvården under extrema
arbetsförhållanden?
Anna Dahlgren,
Karolinska Institutet

Rehabilitering
Skyddsutrustning vid
covid-19 – metodik för
säker produktframtagning
med visualiserade instruktioner för att förebygga
smitta
Katrin Skagert,
RISE IVF AB

Covid-19-uppföljning efter
hemgång i Göteborg
Katharina Stibrant
Sunnerhagen,
Göteborgs universitet
Rehabiliteringsprofil hos
post covid-19-patienter
Yvonne Freund-Levi,
Region Örebro,
universitetssjukhuset

Våren 2020 satsade Afa Försäkring 100 miljoner kronor
på forskning om coronapandemins påverkan på arbetsmiljö och hälsa. Under året beviljades 37 projekt medel
för studier av covid-19.

Arbetsorganisation, ledarskap och distansarbete
Distansarbete under
covid-19-pandemin och
psykosocial hälsa
Adesuwa Omorede,
Mälardalens högskola
(O)frivilligt distansarbete – hur påverkar det
arbetshälsan?
Marina Heiden,
Högskolan i Gävle
Småföretag och covid-19
– ledares lärdomar inför
framtida kriser
Stig Vinberg,
Mittuniversitetet

Att leda och samarbeta i
team på distans – effekter
av covid-19 i projektbaserade organisationer
Frida Perner,
Handelshögskolan
i Stockholm
Hållbart lärande i radikal
omställning – interaktion
människa, teknik och
organisation
Andrea Eriksson,
Kungliga Tekniska
Högskolan

Covid-19:s effekter på
arbetsmiljön i digitalt
medierat distansarbete –
upplevd och faktisk
Kristina Palm,
Karolinska Institutet
Förnyelseförmåga och
hållbar arbetsmiljö vid
snabba svängningar
(SPINN-OFF)
Mattias Elg,
Linköpings universitet

Betydelsen av organisatoriska förändringar, varsel
och permitteringar i spåren av coronakrisen för
social situation, psykisk
hälsa och sjukskrivning
Linda Magnusson Hanson,
Stockholms universitet
Omstruktureringar i besöksnäringen i spåren av
covid-19: Konsekvenser
för individer och arbetsmiljöer
Alexis Rydell,
Högskolan Dalarna

Professioner i pandemins
skugga – organisering och
styrning av arbete inom
offentlig sektor i tider av
osäkerhet och oro
Josef Pallas,
Uppsala universitet
Effekter av en extern kris
på arbetsmiljö, hälsa och
jämlikhet bland svensk
och utlandsfödd arbetskraft: en fallstudie på ett
tvätteri
Jennie Jackson,
Högskolan i Gävle

Om sjukdomen covid-19, smitta och sjukfrånvaro
Artificiell intelligens
baserad EKG-analys för
att prediktera insjuknande
i livshotande hjärt-kärltillstånd hos patienter med
covid-19-infektion
Carina Blomström
Lundqvist,
Akademiska sjukhuset
SARS-CoV-2 på ytor i
sjukhusmiljö
Erik Senneby,
Lunds universitet

Kamerabaserad mätning
av vitalparametrar och
prioritering vid misstänkt
covid-19-infektion
Ronny Gunnarsson,
Göteborgs universitet

T-cellssvar mot SARSCoV-2-antigen hos personal vid Infektionskliniken
Region Västmanland
Emeli Månsson,
Region Västmanland

Sjukfrånvaro bland arbetare inom handel i relation
till covid-19-pandemin:
Prospektiva kohortstudier
Kristin Farrants,
Karolinska Institutet

Åtgärder för minskad
luftsmitta till vårdpersonal
i möte med högrisk
patienter
Jakob Löndahl,
Lunds tekniska högskola

Covid-19-pandemins
konsekvenser för bussförare i lokal och regional
kollektivtrafik
Anna Sjörs Dahlman,
Statens Väg- och
transportforskningsinstitut

Påverkar ökad hand
hygien till följd av
covid-19 arbetsrelaterat
handeksem och risk för
kontaktallergier?
Anneli Julander,
Karolinska Institutet
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Arbetsmarknadens parter om årets
forskning och framtida forskningsbehov
Catharina Bäck, Svenskt Näringsliv
– Det är svårt att inte lyfta fram vår snabba temautlysning för covid-19. Både
vi parter och Afa Försäkring har lagt ner mycket energi och resurser för att
göra satsningen och förhoppningsvis kommer vi att kunna få kunskaper om
effekterna av pandemin. Jag vill också gärna lyfta fram den programsatsning
vi har gjort tillsammans med LO om att leva och arbeta med psykisk ohälsa.
Vilka forskningsområden ser du som viktiga den närmaste framtiden?
– Jag tror att vi även framgent bör fokusera på forskning om psykisk ohälsa.
Det är den vanligaste sjukskrivningsorsaken och det behövs mer kunskap både
för att förebygga att ohälsan uppstår och för att underlätta återgången i arbete.
Artificiell intelligens, automation och robotisering är andra områden där jag
tror att vi behöver kunskap om hur man skapar en bra arbetsmiljö.

Carola Löfstrand, LO
– Av många bra och relevanta forskningsstudier vi finansierat genom Afa Försäkring
vill jag ändå lyfta fram den covid-19-utlysning vi gjorde. När vi förstod coronapandemins genomgripande och troligtvis långlivade effekter på arbetslivet tog vi ett snabbt
beslut och nu är ett flertal forskningsprojekt igång.
Vilka forskningsområden ser du som viktiga den närmaste framtiden?
– Den coronarelaterade forskningen kommer ha stor betydelse den närmaste tiden.
Likaså teknikutvecklingens effekter på arbetsmiljön med nya risk- och friskfaktorer
i allt från kemikalier till AI. Det är viktigt att forskningen kan vara snabbfotad i att
fånga upp konsekvenser av pågående förändringar i arbetslivet, så att vi som parter
kan hjälpa till att minska nya arbetsmiljörisker innan anställda drabbas av skador
eller sjukdom.

Daniel Gullstrand, PTK
– Jag är glad att Afa Försäkring och parterna så snabbt kunde genomföra den särskilda
covid-19-utlysningen. Vi har förhoppningar om att resultaten vi får från den beviljade
forskningen inte bara kommer att vara till nytta under den pågående pandemin, utan
också framöver när pandemin förhoppningsvis har klingat av.
Vilka forskningsområden ser du som viktiga den närmaste framtiden?
– Från PTK är vi särskilt intresserade av att se forskning kring distansarbete; vilka effekter det har på arbetsplatserna och arbetsmiljön, hur man kan få en bra balans mellan olika preferenser bland arbetsgivare och anställda och vilken typ av organisationer
och ledarskap som bäst fungerar när anställda arbetar delvis på distans. Sedan är vi
också intresserade av att se forskning kring kognitiv belastning och kognitiv ergonomi.

16

AFA FÖRSÄKRING – FOU ÅRSRAPPORT 2020

Anders Westlund, SKR
– Jag vill särskilt lyfta fram den aktuella och intressanta satsningen på forskning
om covid-19. Hur påverkar pandemin arbetsmiljöarbetet, hälsan och ledarskapet?
Forskningen kommer bidra till viktiga kunskaper om hur vi på bästa sätt kan hantera
arbetsmiljöfrågorna vid framtida kriser.
Vilka forskningsområden ser du som viktiga den närmaste framtiden?
– Medarbetarna är vår viktigaste resurs och den pågående pandemin har visat på betydelsen och behovet av återhämtning. Det behövs mer kunskaper om hur vi både under
normala arbetsförhållanden och i tider av kris kan organisera och leda verksamheter
så att vi skapar en bra och effektiv återhämtning kopplad till arbetet.

Erik Hallsenius, Vision/SSR
– I början av året skulle jag alla gånger ha gissat att uppstarten av forskningsprogrammet Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommun- och regionsektorn skulle
bli årets höjdpunkt, eller kanske avslutet på det breda programmet Hållbart arbetsliv.
Så kom coronapandemin och vi lyckades snabbt mobilisera för en helt ny satsning med
forskning om dess effekter. Bredden av teman och den snabba hanteringen imponerar.
Vilka forskningsområden ser du som viktiga den närmaste framtiden?
– Jag skulle välkomna mer forskning kring praktiskt arbetsmiljöarbete – metod- och
kulturfrågor. Vidare skulle jag vilja se fler juridiska projekt, kanske om arbetsförmågebegreppet.

Alicia Lycke, Vårdförbundet
– Under 2020 har vi fått möta helt nya arbetsmiljöutmaningar. Pandemin innebar en
omställning för hela samhället och ställde nya krav på vården och dess arbetsmiljö. Att
vi prioriterade vår tids största samtidsutmaning genom Afa Försäkrings satsning på
forskning om covid-19 kommer vi ha nytta av i framtiden. Behovet av kunskap är stort
om hur vi i framtiden kan agera i osäkra situationer där tidigare evidens saknas.
Vilka forskningsområden ser du som viktiga den närmaste framtiden?
– Framöver kommer vi fortsatt behöva ta tag i det vi vet om våra arbetsmiljöutmaningar
och samtidigt se dem i nytt ljus från 2020. Risker och brister som fanns blev under året
än mer synliga. Vi behöver mer kunskap om hur en god och hållbar arbetsmiljö säkerställs för att uppnå målet att alla ska kunna ha en trygg och utvecklande arbetsmiljö.
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Digitalt verktyg ska hjälpa
chefer hantera ohälsa på jobbet
– Vi vill lära chefer hur man kan samtala
om ohälsa med hjälp av ett metodstöd
för dialog. Genom att följa en frågeguide
blir det lättare för chefen att ställa frågor
till en medarbetare som till exempel är
nedstämd, orolig eller deprimerad, säger
Therese Eskilsson, medicine doktor vid
Umeå universitet.
– Själva metoden arbetsplatsdialog togs
fram på Lunds universitet för att underlätta återgång i arbete för personer som
sjukskrivits för utmattning. Vi uppdaterade den med guider för anpassning
av arbetet och utvecklade den så att den
också kan användas för att förebygga
sjukskrivning.

Chefer får lära sig använda
metoden på egen hand
En skillnad mellan det första arbetsdialog-verktyget och den digitala versionen
är att cheferna nu ska lära sig hur de på
egen hand kan hantera ohälsa på arbetsplatsen.
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Genom att följa en fråge
guide blir det lättare för
chefen att ställa frågor till
en medarbetare
– I den första versionen av dialogstöden
var en rehabiliteringskoordinator från
sjukvården med och underlättade
samtalen. När vi uppdaterade metoden
tog vi fram guider för hur koordinatorn
kunde vara ett stöd vid återgång i arbete
efter sjukdom. Då fick jag idén att om
cheferna kunde jobba med den här
metoden själva så skulle de kunna agera
tidigare när de såg tecken på ohälsa hos
medarbetare, säger Therese Eskilsson.
– Så nu är tanken att cheferna ska lära
sig metoden och sedan själva med hjälp
av frågeguiden kunna hålla dialogsamtal
med medarbetare och få stöd i att konkret anpassa arbetet.

Foto: Christine Achberger

Virtuell ljudmiljö kan ge bättre
akustik på kontor
– Ska man skapa en ljudmiljö man trivs
i behöver man ha en plan för hur det ska
låta i ett rum. Idag justerar man ofta
akustiken i efterhand när man utformar
kontorslandskap. Vi vill gärna se om det
kan leda till bättre arbetsvillkor att ta
med akustiken från början i planeringen, säger Wolfgang Kropp, professor i
teknisk akustik vid Chalmers tekniska
högskola.

En digital miljö där man kan
uppleva ljud
Wolfgang Kropp ska utveckla ett digitalt
verktyg som ska kunna användas för att
designa ljudmiljöer i öppna kontorslandskap. I projektet ingår att ta fram en
webbplats med metoder, akustiska lösningar och ett ljudarkiv som ska finnas
tillgänglig för den som planerar kontor
eller forskar på akustik.

Vi vill gärna se om det kan
leda till bättre arbetsvillkor
att ta med akustiken från
början i planeringen

– För att kunna förmedla något annat
än decibelvärden till arkitekterna måste
man kunna uppleva ljudmiljön. Vi kan
skapa 3D-ljud i en virtuell miljö som gör
att man kan uppleva att man sitter i ett
naturligt rum. Där kan man påverka
ljudet genom att ändra egenskaper som
rummets geometri och placering av ljud
absorbenter och ljudkällor, säger Wolfgang
Kropp.
– Vårt övergripande mål är att få en större medvetenhet om hur man kan planera
kontorslandskap på ett bättre sätt, till
exempel genom att skapa varierande ljud
på olika ytor i ett större rum.
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Meningsfulla rutiner kan främja
motivation och patientsäkerhet
– Rutiner är viktiga på en arbetsplats.
De gör att vi tänker på samma sätt kring
en arbetsuppgift och utför den som det är
planerat utifrån riktlinjer och säkerhet.
Det ger stabilitet och kontinuitet i arbetet,
vilket är viktigt för exempelvis patient
säkerhet, säger Mattias Jacobsson, docent
i företagsekonomi vid Umeå universitet.
– Ser man meningen med rutinerna i det
arbete man utför är chansen större att
man faktiskt följer dem. Så vi vill ta reda
på hur man skapar rutiner som uppfattas
som meningsfulla. Det tror vi också kan
skapa motivation för medarbetarna och
på så vis bidra till en hållbar vård.

Identifiering och analys av
meningsfulla rutiner
Mattias Jacobsson ska intervjua läkare,
sjuksköterskor och chefer i primärvården
i Västerbotten för att ta reda på vilka
rutiner de uppfattar som meningsfulla
och hur dessa är utformade.
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Ser man meningen med
rutinerna i det arbete man
utför är chansen större att
man faktiskt följer dem
– Nästa steg blir att försöka förstå vad
det är i en rutin som ger en person denna
känsla av mening. Vissa av intervjupersonerna kommer sedan att ingå i särskilda
fokusgrupper där vi ska förankra våra observationer och analyser av hur man som
ledare för en organisation kan utveckla
rutiner som de anställda upplever som
meningsfulla, säger Mattias Jacobsson.
– Lyckas vi få resultat som kan vara till
hjälp för primärvården hoppas vi också
att de ska vara överförbara till andra
yrken och delar av hälso- och sjukvården
där rutiner spelar en central roll.

Forsknings- och
utvecklingsprojekt

2020

ACTsmart: en digital behandlingsmodell
för behandling av långvarig smärta i
primärvården
Rikard Wicksell, Karolinska Institutet
Anslag: 5 875 000 kronor
Långvarig smärta är ett hälsoproblem som drabbar
20 procent av befolkningen och ofta leder till långtidssjukskrivning och försämrad livskvalitet. Behandling av
beteende och förmåga att hantera påfrestningar har
visat sig ha större effekt än medicinska insatser. Utveckling och ökad tillgänglighet av den digitala behandlingsmodellen ACT kan hjälpa patienter med långvarig smärta
att fungera bättre och bidra till minskad sjukskrivning.

ADA-WEBB, digitalt stöd för chefer för
att hantera arbetsrelaterad ohälsa
Therese Eskilsson, Umeå universitet
Anslag: 3 803 000 kronor
Arbetsrelaterad ohälsa blir allt vanligare och leder ofta till
långa sjukskrivningar. Som chef har man ansvar för att
förebygga och rehabilitera arbetsrelaterad fysisk och psykisk ohälsa hos medarbetarna. Dessvärre saknar chefer
ofta kunskap om och stöd för hur de ska gå tillväga. Digitalisering och utvärdering av metodstödet Arbetsplatsdialog
för arbetsgivare, AD-A, kan tillgängliggöra ett verktyg som
beskriver hur chefer ska agera vid arbetsrelaterad ohälsa
och bidra till minskad ohälsa i arbetslivet.

Användbara verktyg för att identifiera
och riskbedöma handintensivt arbete
Peter Palm, Uppsala universitet
Anslag: 2 972 000 kronor
Repetitivt och påfrestande arbete som orsakar belastningsbesvär i händer, armar och skuldror kan förekomma
inom exempelvis handeln, industrin och städbranschen.
Arbetsgivaren är skyldig att kartlägga och bedöma
risken för skador vid handintensivt arbete. Men enkla
och tillförlitliga metoder på svenska saknas, både för att
identifiera när arbetet kan betraktas som intensivt och
för riskbedömning. Utvärderade metoder kan underlätta
identifiering och riskbedömning vid handintensivt arbete
och minska förekomsten av belastningsskador.
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Distribuerat ledarskap över
organisations- och systemnivåer:
förekomst, former och förutsättningar
för attraktiva och hållbara arbeten i
äldreomsorgen
Lotta Dellve, Göteborgs universitet
Anslag: 4 520 000 kronor
Äldreomsorgen har idag utmaningar som stor personalomsättning och hög sjukfrånvaro och behöver hitta
sätt att locka nya och behålla erfarna medarbetare. En
lösning kan vara ett så kallat distribuerat ledarskap, där
chefer i högre grad delar ansvar för omsorgsarbetets
utförande och utveckling med medarbetare. Större inflytande för medarbetare kan göra att arbetet känns mer
meningsfullt och lockande. Ökad kunskap om hur och
när denna typ av ledarskap fungerar kan bidra till att göra
arbetet inom äldreomsorgen hållbart och mer attraktivt.

EasyGon – kostnadseffektiv
objektiv metod för kartläggning av
handintensivt arbete
Camilla Dahlqvist, Lunds universitet
Anslag: 2 819 000 kronor
Repetitivt arbete med händerna är vanligt inom livsmedels- och monteringsindustrin och kan ge belastningsbesvär i nacke, skuldror, armar och händer. Bedömning
av riskerna vid handintensivt arbete görs ofta genom
observationer, vilket kan ge varierande resultat. Tekniska
mätningar ger exakta värden, men har till nyligen varit
komplicerade och dyra. En metod för bedömning av
handintensivt arbete med hjälp av en ny och billig sensor
gör att företagshälsovård och skyddsombud kan utföra
mätningarna och kan därmed bidra till att förebygga
skador vid arbete med händerna.

Exponering för isocyansyra
Håkan Tinnerberg, Göteborgs universitet
Anslag: 1 570 000 kronor
Isocyanater är en grupp kemikalier som förekommer
i isoleringsmaterial, lacker och lim och kan framkalla
luftvägsbesvär och astma. Isocyansyra, ICA, kan bildas
när material som innehåller isocyanater värms upp,
men har också visat sig kunna uppstå till exempel vid
matlagning. Idag saknas kunskap om var man riskerar
att exponeras för ICA och hur det kan påverka hälsan.
Som ett komplement till ett forskningsprojekt om
isocyansyras hälsopåverkan är syftet med denna studie
att kartlägga exponeringen av ICA i olika arbetsmiljöer
och därigenom bidra till bättre riskbedömningar och
förebyggande åtgärder.

Get B@ck – ett person-centrerat
prehabiliteringsprogram för de mest
sårbara patienterna som ska genomgå
ryggkirurgi
Mari Lundberg, Sophiahemmet högskola
Anslag: 4 497 000 kronor
Kostnaden för ryggkirurgi utgör 17 procent av Sveriges
sjukvårdskostnad. Förträngning av nerver i ryggraden
är det vanligaste skälet till kirurgin och 40 procent av
patienterna har fortsatta besvär efter operation. Idag
saknas riktlinjer för att förbereda patienter för ryggkirurgi
och ett program där patienten medverkar till att förbättra
sina förutsättningar kan gynna resultaten av operationen.

HaRe: En metodik för Handeln att
Reducera risk för belastningsbesvär
Teresia Nyman, Uppsala universitet
Anslag: 2 746 000 kronor
I handelsbranschen är belastningsskador orsakade
av enformiga handrörelser och tunga lyft vanliga och
de ergonomiska riskbedömningar som görs av externa
arbetsmiljökonsulter leder sällan till förbättrande
åtgärder. En anledning kan vara att det saknas metoder
som involverar arbetsgivare och anställda i processen.
En metodik för belastningsergonomisk riskbedömning,
utvecklad i samarbete med handeln och företagshälsovården, kan förebygga belastningsskador i branschen
och bidra till bättre arbetsmiljö.

Hållbart arbetsliv i yrken med
hög fysisk belastning
Lisbeth Slunga Järvholm, Umeå universitet
Anslag: 4 901 000 kronor
Den kroppsliga belastningen ökar med åldern för den
som har ett fysiskt tungt arbete och anställda inom
exempelvis vård, lokalvård och storkök riskerar på sikt
att drabbas av belastningsskador och hjärt-kärlsjukdom.
Samtidigt förväntas vi alla arbeta längre. Ökad kunskap
om fysisk belastning kan bidra till hälsofrämjande insatser, bättre arbetsrehabilitering och ett hållbart arbetsliv.

Ljudmaskering i öppna kontorsmiljöer:
Interventionsstudie av effekter på
arbetsmiljö och personal

Meningsfulla rutiner för en hållbar
primärvård
Mattias Jacobsson, Umeå universitet
Anslag: 2 970 000 kronor
I primärvården är rutiner grunden i det dagliga arbetet
och en av förutsättningarna för patientsäkerhet när
arbetsbelastningen är hög. Tidigare forskning visar både
att anställda är mer benägna att följa rutiner om de upplevs som meningsfulla och att meningsfullhet i sig främjar
förmågan att hantera stress. Idag saknas dock kunskap
om vad som gör att rutiner uppfattas som meningsfulla.
Ökad kunskap om detta kan bidra till bättre arbetsmiljö
och minskad sjukfrånvaro i vården.

Nanopartiklar inom byggsektorn – nya
material, nya hälsorisker, nya åtgärder
Christina Isaxon, Lunds universitet
Anslag: 4 449 000 kronor
Nanomaterial består av tillverkade små partiklar med
särskilt utvecklade egenskaper och blir allt vanligare i
byggbranschen. På byggarbetsplatser kan hantering av
produkter som innehåller nanopartiklar göra att partiklarna sprids via damm i luften. Idag saknas kunskap om
förekomst av nanomaterial i byggbranschen och dess
hälsopåverkan. En studie av hur vanliga materialen är i
branschen, vilka yrkesgrupper som exponeras för nanopartiklar och hur det påverkar hälsan kan ge ny kunskap
om hur arbete med nanomaterial bör utföras och hur de
hälsorisker det medför kan förebyggas.

Organisatoriska satsningar och
individuella överenskommelser: Hur
motivera äldre till ett förlängt arbetsliv?
Daniel Seldén, Göteborgs universitet
Anslag: 3 987 000 kronor
En växande andel äldre innebär en stor utmaning för
samhället i och med att färre arbetar och fler tar ut
pension. Forskning visar att äldre som arbetar upplever
åldrandet på olika sätt och individuell arbetsanpassning
skulle därför kunna få fler att vilja arbeta längre. Ökad
kunskap om individanpassade organisatoriska åtgärder
för att behålla äldre medarbetare kan främja ett hållbart
och längre arbetsliv.

Jonas Borell, Lunds tekniska högskola
Anslag: 4 404 000 kronor
I dagens öppna kontorslösningar riskerar oönskat ljud,
främst mänskligt tal, att öka de anställdas stress och
minska produktiviteten. Bullerminskning och akustik
dämpning ger inte tillräcklig effekt och kan istället
framhäva störande prat. Ökad kunskap om ljudmaskering och dess effekt kan bidra till förbättrad arbetsmiljö i
kontorslandskap och minska ohälsa och sjukskrivningar.
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Organisatorisk- och social arbetsmiljö
i skogsindustrin – att utvecklas i
samverkan

Psykisk ohälsa och sjukfrånvaro
bland kvinnor i början av arbetslivet:
Påverkbara risk- och skyddsfaktorer

Pia Ulvenblad, Högskolan i Halmstad
Anslag: 1 975 000 kronor

Anna Nyberg, Uppsala universitet
Anslag: 3 975 000 kronor

Projektet gäller följeforskning av ett utvecklingsprojekt
för bättre organisatorisk och social arbetsmiljö i skogs
industrin, som drivs i samverkan med arbetsgivare, fackförbund och företagshälsovård. Syftet med detta projekt
är att kartlägga de medverkande företagens utvecklings
behov, att utvärdera utvecklingsprocessen och att kommunicera resultaten till andra företag i skogsindustrin.

Psykisk ohälsa blir vanligare hos unga vuxna och drabbar
särskilt kvinnor. Tänkbara orsaker tros vara en instabil
och ojämlik arbetsmarknad, ökade krav på utbildning
och en strävan efter hög social status. Forskning
saknas på området. En studie av psykisk ohälsa och
sjukfrånvaro hos unga kvinnor kan ge ökad kunskap om
vilka arbetsrelaterade och sociala faktorer som orsakar
respektive förebygger ohälsan.

Perceptionsbaserad planering
av de akustiska förhållandena i
kontorslandskap med hjälp av
en virtuell miljö
Wolfgang Kropp, Chalmers tekniska högskola
Anslag: 3 400 000 kronor
Tidigare forskning visar att i kontorslandskap kan
pratande kollegor och andra ljud vara störande och
leda till sämre hälsa och lägre produktivitet. Till skillnad
från konsertsalar och stadsmiljöer tar man inte alltid
hänsyn till akustiken när man planerar kontor. En virtuell
miljö som möjliggör akustiska åtgärder i ett rum gör att
man kan uppleva ljudmiljön i ett kontor innan det ens
är byggt. Det kan i sin tur bidra till bättre lösningar som
främjar hälsa och produktivitet för kontorsanställda.

Prognostiska hjärnmarkörer
för utmattningssyndrom
Malin Björnsdotter, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Anslag: 4 083 000 kronor
Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro och sjukskrivningarna för utmattningssyndrom
ökar. Idag ställs psykiska diagnoser utifrån de symtom
patienten uppger utan möjlighet att komplettera med
biologiskt mätbara grunder. En studie av hjärnans
aktivitet vid utmattningssyndrom med hjälp av magnetkamera, MRI, och artificiell intelligens, AI, kan bidra till
utvecklingen av biologiska mått, så kallade hjärnmarkörer. Dessa kan i sin tur ge mer precisa diagnoser och
prognoser vid denna typ av utmattning.
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Riktlinjer för kvantifiering av vibrations
skadors allvarlighetsgrad vid medicinsk
kontroll inom FHV: En evidensbaserad
workshop
Tohr Nilsson, Region Västernorrland
Anslag: 419 000 kronor
Skador från vibrerande maskiner och verktyg är den
vanligaste arbetssjukdomen. Idag saknas kunskap om
hur allvarliga skadorna blir vid olika grader av vibrationsexponering liksom enhetliga rutiner för klassificering av
vibrationsskador. En workshop där forskare, Sveriges
företagshälsor, Försäkringskassan och Afa Försäkring
ser över dagens riktlinjer för handläggning av vibrationsskador kan vara ett sätt att uppnå en gemensam metod
för bedömning och gradering av skador orsakade av
vibrationer.

Sjukfrånvaro bland fotgängare som
skadas i trafiken efter fall respektive
på annat sätt
Emilie Friberg, Karolinska Institutet
Anslag: 3 212 000 kronor
Fallolyckorna i vägmiljö är fler än det totala antalet olyckor
i trafiken men räknas bara som trafikolycka om den
gående har kolliderat med ett fordon. Forskning saknas
om hur fotgängares hälsa och arbetsförmåga påverkas
både vid fall och vid olyckor med andra trafikanter.
En registerbaserad studie gör det möjligt att över tid
följa vårdbehov och sjukfrånvaro hos fotgängare som
skadats i trafiken och ger på så sätt ny kunskap om en
ouppmärksammad typ av personskada som i sin tur kan
bidra till förebyggande åtgärder.

Spridning av virus, bakterier och
hälsofarliga ämnen inom svensk
tandvård – utredning av aerosol
spridning vid olika behandlingar
Michelle Nerentorp, IVL Svenska Miljöinstitutet
Anslag: 3 799 000 kronor
Luftkvaliteten på en tandläkarmottagning påverkas av
ventilationen, punktutsug vid behandling och typ av
arbetsmoment. Under en tandvårdsbehandling bildas
droppar och aerosolpartiklar som sprids i luften och kan
föra med sig virus, bakterier och hälsofarliga ämnen, som
kvicksilver från amalgam och akrylatplaster från moderna
fyllningsmaterial. En studie av aerosolers spridning och
innehåll samt av luftkvaliteten på tandvårdskliniker kan
bidra till bättre arbetsmiljö och hälsa inom tandvården.

Säkra arbetsplatser vid ökad
automation och robotisering i
tillverkande företag – kartläggning,
analys, strategi
Magnus Widfeldt, RISE IVF AB
Anslag: 1 489 000 kr
Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att automatisera
industriell produktion i form av så kallade kollaborativa
applikationer, där arbetsuppgifter utförs av en människa
och en robot eller av en robot och en tillverkningsmaskin.
Robotisering kan förbättra ergonomin och säkerheten,
men ny teknik kan också medföra nya arbetsmiljörisker.
En studie av vad det innebär för arbetsmiljön att införa
automation och robotisering i företag kan bidra till bättre
riskanalyser och säkrare arbetsplatser.

Utveckling och tillämpning av metod
för riskbedömning vid personförflytt
ningar: Åtgärder för säker arbetsmiljö
inom hälso- och sjukvård samt omsorg
Charlotte Wåhlin, Region Östergötland
Anslag: 1 026 000 kronor
Belastningsskador i samband med att man flyttar eller
lyfter patienter är en vanlig typ av arbetsskada inom
hälso- och sjukvården. Risken vid personförflyttningar
ska bedömas av arbetsgivare, skyddsombud och
vårdpersonal, men kunskapen om riskbedömning är
idag begränsad. En metodik där man värderar fysisk belastning och följer både en särskilt framtagen riktlinje för
personförflyttningar och arbetsplatsens arbetsmiljöpolicy
kan bidra till en säkrare arbetsmiljö inom hälso- och
sjukvård och omsorg.

Utvärdering av alternativa mätmetoder
för exponeringsmätningar för
dieselavgaser
Håkan Tinnerberg, Göteborgs universitet
Anslag: 2 567 000 kronor
Exponering för dieselavgaser är cancerframkallande
och inom EU har man beslutat om ett nytt gränsvärde
för denna typ av avgaser. Tanken är att man ska mäta
sotpartiklar i form av elementärt kol (EC), vilket kräver
utrustning som bara finns på få av landets universitet.
Betydligt enklare är att mäta sotpartiklar i form av Black
carbon (BC), som innehåller både kol och andra svårförbrända ämnen. En studie av hur väl och när BC kan
användas som ett mått på halten EC kan ge en enklare
metod för att bedöma exponering för dieselavgaser.

Åtgärder för minskad luftsmitta
till vårdpersonal i möte med
högriskpatienter
Jakob Löndahl, Lunds tekniska högskola
Anslag: 3 672 000 kronor
Okända smittämnen som orsakar infektionssjukdomar
och får global spridning är en återkommande hälsofara,
för närvarande i form av viruset covid-19. Personal
på infektionskliniker utsätts vid dessa tillfällen för hög
exponering och smittas också ofta. Ökad kunskap om
spridning av infektionssjukdomar via luft kan bidra till
åtgärder som minskar risken för framtida smittspridning.

Återgång till arbete – hinder och
möjligheter att förhindra långvarig
sjukskrivning hos canceröverlevare
Göran Laurell, Uppsala universitet
Anslag: 2 978 000 kronor
Säkrare diagnoser och bättre behandling har gjort att
allt fler överlever cancer. Många av dessa canceröver
levare vill gå tillbaka till arbetet men både sjukdomen och
behandlingen kan orsaka fysiska och psykiska besvär
som gör det svårt att arbeta. Forskning saknas om hur
svårighet att äta, förlust av muskelmassa och stress
påverkar arbetsförmågan. En studie av canceröverlevare
som arbetar igen kan ge ökad kunskap om vad som underlättar respektive hindrar återgång i arbete efter cancer.

Läs mer om projekten på
afaforsakring.se
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Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbets
brist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan
arbetsmarknadens parter och vi försäkrar 4,8 miljoner människor i privat näringsliv,
kommuner och regioner.
Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte. 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 har cirka 670 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
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