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Välkommen!
Försäkringskassans senaste prognos pekar på att sjukpenningtalet hamnar kring 13 dagar år 2020.
Det krävs en bred samverkan med olika aktörer för att bryta den negativa utvecklingen och nå målet
som ligger på 9,0 dagar.
Den senaste sjukfrånvaroutvecklingen presenteras av Försäkringskassan vid ett seminarium på AFA
Försäkring den 9 december.
Stina Ellerfelt Sköld, omvärldsanalytiker, AFA Försäkring

Ny rapport om sjukfrånvarons utveckling
I en ny rapport till regeringen om utvecklingen av sjukfrånvaron
2015 visar Försäkringskassan att sjukfrånvaron fortsätter att
öka i hög takt. (Försäkringskassan)
Läs mer

Ökade sjukskrivningar oroar företagen
Vart fjärde företag uppger att de har stora problem med sjukfrånvaron. Det visar en ny undersökning
från Svenskt Näringsliv. Samtidigt jobbar företagen hårt för att minska sjukfrånvaron. Ett företag som
lyckats är Astra Zeneca, som minskat antalet långtidssjukskrivna från 455 till 34 personer på några
år. (Svenskt näringsliv)
Läs mer

Allt fler drabbas av belastningsskador
Att jobba som förskollärare kan vara slitsamt för kroppen. Men med
medvetenhet och rätt verktyg kan många av belastningsskadorna
undvikas. (Lärarnas nyheter)
Läs mer

Bidragsmiljoner för att minska sjukfrånvaron utnyttjas inte
Arbetsgivare kan sedan 2014 söka arbetsplatsnära stöd för att förebygga eller förkorta sjukfrånvaron
bland sina anställda. Regeringen satsar 50 miljoner 2015 och 100 miljoner både 2016 och 2017. Men
hittills i år har bara drygt hälften av pengarna använts. (Försäkringskassan)
Läs mer

Hur kommer man åt mobbning på jobbet?
Sanktioner mot slappa arbetsgivare och en oberoende
mobbningsombudsman. Det var några av förslagen när
riksdagspolitiker, fackliga experter och psykologer diskuterade hur
man kan komma åt mobbning och kränkningar i arbetslivet.
(Akademikerförbundet SRR)
Läs mer

Det sociala stödet enormt viktigt för hälsan
I kontaktyrken är det sociala stödet enormt viktigt för hälsan. Att jobba under höga psykiska krav
kombinerat med små kontrollmöjligheter, ger så kallat ”spänt arbete”. De negativa effekterna av detta
påverkas av hur stort det sociala stödet är. (Arbetsmiljoforskning)
Läs mer

Handelns bästa arbetsplats utsedd
Ellos Group i Borås har utsetts till handelns bästa arbetsplats 2015. Juryn skriver i sin motivation;
”Ellos Group är en arbetsplats där arbetstagare, fackliga företrädare och chefer har förmågan, viljan
och ambitionen att tillsammans bidra till positiv utveckling för alla inblandade parter.” (Handels)
Läs mer

Chefens 6 största utmaningar
Vilka är de främsta utmaningarna chefer och vad kommer att krävas av ledarskapet i framtiden?
Tidningen Chef samlade en panel skarpa ledarskapsexperter för en framtidsspaning. (Chef)
Läs mer

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

Co:tunity © Kairos Future.

