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Välkommen!
En ibland bortglömd och outnyttjad anställningsförmån är försäkringar via jobbet. På uppdrag av
Sveriges Kommuner och Landsting samt de fackliga organisationerna har AFA Försäkring tagit fram
ett stödpaket, för att ingen ska missa ersättning. Testa hur bra din organisation är på att informera
och se filmerna med Olle Sarri om när informationen inte riktigt gått fram.
Stina Ellerfelt Sköld, Omvärldsanalytiker, AFA Försäkring

Hur bra är din organisation på att informera om försäkringar?
Se Olle Sarri i huvudrollen för vår filmserie "Världens kanske räddaste man  en serie om när
informationen inte riktigt går fram".
Läs mer

Riktlinjer för arbetsrelaterad psykisk ohälsa
Syftet med riktlinjerna är att ge företagshälsan ett
forskningsbaserat underlag för att utreda och åtgärda psykisk
ohälsa på arbetsplatsen. (Kompetenscentret för företagshälsa)
Läs mer

Regeringen tar krafttag för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll presenterar regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa
och minskad sjukfrånvaro. Det handlar om förebyggande åtgärder, insatser under sjukfallet och stöd
tillbaka till jobb. (Regeringen)
Läs mer

Brister i säkerhetsrutiner hos svenska företag
En ny undersökning om säkerhet på svenska arbetsplatser visar
på stora brister hos svenska företag. Hälsovådligt kvartsdamm
sopas bort, anställda saknar tillräcklig skyddsutrustning och var
fjärde företag gör ingen riskbedömning – trots tydliga riktlinjer från
Arbetsmiljöverket. (Novus)
Läs mer

Forskningsrobot kan snabba på cancerforskning
I dag sker medicinsk behandling av cancer nästan enbart genom
att kombinera flera olika läkemedel. Det nya robotsystemet kan
själv planera och utföra experiment för att hitta optimala
behandlingskombinationer. (Uppsala universitet)
Läs mer

Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Regler om
bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingår i föreskriften. Målet är
att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Föreskrifterna träder i kraft i mars 2016. (Arbetsmiljöverket)
Läs mer

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

Co:tunity © Kairos Future.

