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Välkommen!
I samband med de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö har Arbetsmiljöverket
tagit fram en film om hur vi tillsammans kan minska stressen i arbetslivet. De nya
föreskrifterna reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling
och börjar gälla 31 mars.
Stina Ellerfelt Sköld, omvärldsanalytiker, AFA Försäkring

Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen
Vi kan alla vara en del av lösningen och förebygga att ohälsa
uppstår på våra arbetsplatser. (Arbetsmiljöverket)
Läs mer

Young workers and sustainable work life
En ny rapport från Nordiska ministerrådet presenterar statistik,
forskningsresultat och diskussioner om vad som bidrar till ett
hållbart arbetsliv för unga arbetstagare i de nordiska länderna.
(Nordiska ministerrådet)
Läs mer

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 
seminarium
Arbetsmarknadsdepartementet höll i samarbete med AFA
Försäkring, ett seminarium där regeringens nya arbetsmiljöstrategi
presenterades. I en paneldebatt diskuterades strategin tillsammans
med parterna. Se gärna seminariet i efterhand.
Läs mer och se filmen

Stora regionala skillnader i ogynnsamma arbetsförhållanden
De regionala skillnaderna är stora i Stockholms län när det gäller hur utsatt befolkningen i kommuner
och stadsdelar är för ogynnsamma arbetsförhållanden. Även när det gäller förekomst av
arbetslöshet, sjukfrånvaro, tidsbegränsade anställningar samt över och deltidsarbete präglas länet
av skillnader. Det visar Stockholms läns landstings Arbetshälsorapport 2016. (Centrum för arbets
och miljömedicin)
Läs mer
Läs rapporten

Ökning av mobbning och trakasserier i arbetslivet
Allt fler får besvär av kränkande särbehandling och mobbning på
arbetet. Mest utsatta är kvinnor i offentlig verksamhet, visar
statistiken. Och kränkningarna får ofta mycket allvarliga
konsekvenser. Det finns stor risk att man blir sjukskriven och
utslagen från arbetslivet. (SVT)
Läs mer

Delat ansvar hemma ger friskare mammor
Att kollegor och chefer visar en positiv inställning till föräldraskap – i ord och handling – verkar vara
en avgörande faktor för att minska stress hos föräldrar. Men om man som mamma tar huvudansvaret
hemma så ökar risken för ohälsa och på sikt möjligtvis även sjukskrivning. (Lunds universitet)
Läs mer

Diabetes medför ökad risk för arbetsoförmåga
Diabetiker har ökad risk för arbetsoförmåga på grund av psykisk
ohälsa, sjukdomar i rörelseorganen och hjärt–kärlsjukdomar. Det
visar ett forskningsprojekt från Arbetshälsoinstitutet i Finland.
Undersökningen baseras på material från Finland, Sverige,
England och Frankrike. (Arbetshälsoinstitutet)
Läs mer

Genusglasögon ger chefen friskare personal
Nu släpper Arbetsmiljöverket en ny film om hur en mer jämställd
arbetsplats ger friskare medarbetare. Forskning visar att
fördelningen av arbetsuppgifter mellan män och kvinnor inom
samma yrke ofta skiljer sig åt. (Arbetsmiljöverket)
Läs mer

Sverige ska bli bäst i världen på ehälsa
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har fattat beslut om en gemensam vision för e
hälsa. Det handlar inte bara om att patienter ska kunna boka tider eller hålla kontakt med vården via
ehälsotjänster. Förhoppningen är även att det skulle minska administrationen inom vård och omsorg.
(Dagens Nyheter)
Läs mer

Börja eller avsluta din prenumeration genom att maila till:
stina.ellerfeltskold@afaforsakring.se
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