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Välkommen!
Igår uppmärksammades Världsdagen för arbetsmiljö på många håll, för att understryka betydelsen av
ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Samma dag hedrar den globala fackliga rörelsen arbetstagare
som förolyckats i arbetet. Här lyfter vi ytterligare några arbetsmiljöinslag.
Trevlig valborg!
Stina Ellerfelt Sköld, omvärldsanalytiker, AFA Försäkring

Folkhälsan i Sverige 2016
Totalt sett mår vi bättre, lever hälsosammare och blir allt äldre.
Men det finns också ökande skillnader mellan olika grupper i
samhället. Den psykiska ohälsan ökar t ex bland yngre, särskilt
bland kvinnor, men minskar samtidigt för äldre.
(Folkhälsomyndigheten)
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheteroch
press/nyhetsarkiv/2016/mars/nyrapportomfolkhalsanisverige

Arbetsrelaterad ohälsa – inte ett ”kvinnoproblem”
De samband som dokumenterats i kunskapssammanställningen,
Kvinnors och mäns arbetsvillkor, visar att alltför höga krav och
begränsade resurser i arbetet generellt hänger samman med lägre
arbetstrivsel, en ökad vilja att säga upp sin anställning, samt sämre
psykisk och fysisk hälsa. Det är ett strukturellt problem snarare än
könsrelaterat. (Arbetsmiljöverket)
https://www.av.se/press/arbetsrelateradohalsainteett
kvinnoproblem

Treskiftsarbete kopplas till kärlsjukdom
Det finns en liten ökad risk för kranskärlssjukdom hos
sjuksköterskor som arbetar ett par nattpass i månaden under
några års tid, enligt en ny studie. (Dagens medicin)
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/04/26/treskiftsarbete
kopplastillkarlsjukdom/?utm_source=apsisanp
3&utm_medium=Email&utm_content=unspecified&utm_campaign=u
nspecified

Hållbart ledarskap
Hur får chefer inom äldreomsorgen en mer hållbar arbetssituation?
Det är centrala frågor i forskningsrapporten ”Ledarskap i
äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av
värden och förutsättningar” som nyligen släppts. (Högskolan i
Borås) http://www.hb.se/Om
hogskolan/Aktuellt/Nyhetsarkiv/2016/April/Vardeskapande
ledarskapialdreomsorgen/

Lean både risk och möjlighet för hälsan på jobbet
Leanproduktion riskerar ökad arbetstakt, minskad möjlighet till variation i arbetet och minskat
självbestämmande för personalen. Andra delar leder till att onödiga och krävande arbetsmoment
skalas bort, vilket har positiva effekter för hälsan på jobbet. (Arbetsmiljöverket)
https://www.av.se/press/leanbaderiskochmojlighetforhalsanpajobbet

Mötestid stjäl arbetstid
Möten stjäl allt mer av medarbetares arbetstid. Samarbeten och
grupparbeten gör att man inte hinner med sina ordinarie
arbetsuppgifter vilket i sin tur riskerar att leda till att anställda
bränner ut sig. (Kollega) http://www.kollega.se/motestidstjal
arbetstid#.VulIOq97VOE.twitter

Byggolyckorna ökade 2015
Olyckssiffran är den näst högsta de senaste sex åren och den väntas dessutom stiga ytterligare.
(Byggnadsarbetaren) http://www.byggnadsarbetaren.se/2016/04/byggolyckornaokar

Bakslag för enklare läkarintyg
Enklare läkarintyg skulle underlätta arbetet för läkarkåren. Men
intyget innehåller ofta för lite information för att Försäkringskassan
ska kunna bevilja sjukpenning. Nu backar myndigheten och ska i
stället ta fram ett helt nytt intyg. (Dagens medicin)
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/04/18/bakslagfor
enklarelakarintyg

Börja eller avsluta din prenumeration genom att maila till:
anette.westlander@afaforsakring.se
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