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Välkommen!
Socialstyrelsen lanserar en ny etjänst som gör det möjligt att integrera myndighetens
rekommendationer för sjukskrivning direkt i hälso och sjukvårdens journal och intygssystem. Syftet
är bland annat att underlätta bedömningen för läkare och att förbättra kommunikationen mellan
hälso och sjukvården och Försäkringskassan.
Stina Ellerfelt Sköld, omvärldsanalytiker, AFA Försäkring

Sjukskrivningsstöd integreras i journalsystem
Syftet med etjänsten är att sjukskrivande läkare enklare ska få
tillgång till korrekt och relevant stöd i sjukskrivningsprocessen och
därmed öka kvaliteten och enhetligheten på sjukskrivningarna.
(Socialstyrelsen)
Läs mer

Små partiklar väcker stora frågor
I takt med att vi blir allt bättre på att designa och producera olika
nanomaterial, väcks frågan hur dessa påverkar vår hälsa. Vet
forskarna? 'Aktuellt om vetenskap och hälsa' har skrivit en
artikelserie om nanopartiklar. (Vetenskap och hälsa)
Läs mer

Ny prognos från Försäkringskassan
Prognosen för 20152018 i denna rapport är sammantaget lägre
än den som lämnades i oktober 2015. Prognoserna för 2019 och
2020 är dock högre, främst på grund av SCB:s nya
befolkningsprognos. (Försäkringskassan)
Läs mer

Skydd för arbetstagare som slår larm om missförhållanden
Regeringen föreslår en ny lag om särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga
missförhållanden. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. (Regeringen)
Läs mer

En film om säker vård i sund arbetsmiljö
Filmen riktar sig till medarbetare inom hälso och sjukvården eller
inom omsorgen och som vill få inspiration till att förebygga skador
som kan uppstå i arbete. (Arbetsoch miljömedicinbloggen)
Se filmen

Tydligt ledarskap viktigt för medarbetares psykiska mående vid omorganisationer
Det finns organisatoriska vägar till bättre psykisk hälsa för de chefer och medarbetare som genomgår
en stor organisationsförändring. Det visar en ny studie som undersökt faktorerna bakom lyckade
omorganisationer inom kommunal förvaltning. (Göteborgs universitet)
Läs mer

Hur mår man när gränsen mellan arbete och fritid
suddas ut?
Trafikverket satsar fyra miljoner på ett projekt där forskare från
Högskolan i Gävle ska undersöka vilka risker det finns när
gränserna mellan arbete och fritid alltmer suddas ut. (Högskolan i
Gävle)
Läs mer

Farlig ökning av väpnade butiksrån
Antalet väpnade butiksrån ökade med 47 procent i fjol, vilket oroar fackliga företrädare. (Handelsnytt)
Läs mer

Internationell konferens om hållbart arbetsliv
An international interdisciplinary conference: Work, age, health and employment  evidence from
longitudinal studies (WAHE2016) will take place from 19 to 21 September 2016 in Wuppertal,
Germany. (Europeiska arbetmiljöbyrån)
Läs mer

Börja eller avsluta din prenumeration genom att maila till:
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