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Välkommen!
Att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem har varit
målet med projektet Kvinnors arbetsmiljö, som Arbetsmiljöverket arbetat med sedan 2011. Idag
lämnas projektets slutrapport till regeringen. Läs om slutsatserna i inlsaget nedan!
Stina Ellerfelt Sköld, Omvärldsanalytiker, AFA Försäkring

Brister i arbetsmiljön hotar kvinnors hälsa
Det behövs ett jämställdhetsperspektiv i arbetsmiljöarbetet. Annars missas risker för arbetsrelaterad
ohälsa hos kvinnor. Det är en av slutsatserna i det treåriga projektet Kvinnors arbetsmiljö, som idag
lämnar sin slutrapport till regeringen. (Arbetsmiljöverket)
Läs mer

Uppstart av arbetet för en ny arbetsmiljöstrategi
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har bjudit in parterna för att starta upp arbetet med att ta
fram en nationell strategi för arbetsmiljöpolitiken. Ambitionen är att strategin ska utgå från det
moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och bland annat omfatta en nollvision för
dödsolyckor i arbetslivet. (Arbetsmarknadsdepartementet)
Läs mer

Fallolyckor den vanligaste arbetsolyckan
Europeiska inspektionskampanjen mot fallolyckor 2014 gav bra
resultat och det finns en checklista många använder för att färre
ska halka och snubbla. Det är inom livsmedelstillverkning, hotell
och restaurang, parti och detaljhandel samt tillverkning inom stål
och metall man har fått hjälp med att skydda sig mot fallolyckor.
(Arbetsmiljöverket)
Läs mer

Anpassning av arbetet underlättar återgången till arbetet efter sjukskrivning för
depression
I en nyligen publicerad Cochraneöversikt har man sammanställt resultaten av olika interventioner för
att minska sjukfrånvaron bland arbetstagare som lider av depression. Översikten baserar sig på 23
publicerade forskningsstudier från Europa och USA. (Arbetshälsoinstitutet Finland)
Läs mer

Beslut om föreskrift efter sommaren
Hösten 2014 sände Arbetsmiljöverket ut ett förslag till föreskrift om social och organisatorisk
arbetsmiljö. Förslaget har varit ute på remiss. Ett beslut om föreskriften kommer att tas efter
sommaren, preliminärt under september månad. (Arbetsmiljöverket)
Läs mer

Gör avtalen med företagshälsovården arbetsmiljön

bättre?
Avtal och avtalsprocess med företagshälsovården har analyserats i
ett projekt lett av Magnus Svartengren, professor, överläkare på
Arbetsmiljöverket.  Vi finner ringa stöd för att avtalen stimulerar till
samarbete för hälsosammare arbetsplatser. (Arbetsmiljöverket)
Läs mer

Nio av tio skolor i Stockholms län får krav efter
inspektion
För lite förebyggande arbetsmiljöarbete och för få åtgärder mot
stress och hög arbetsbelastning. Det är exempel på vad som
kommit fram i Arbetsmiljöverkets granskning av Stockholms läns
skolor. (Arbetsmiljöverket)
Läs mer

Utmattad på jobbet skärpt mot negativ ton
Den som är utmattad på jobbet skärper sin reaktion på negativa tonfall men har svårare att märka
positiva sådana, enligt rönen från ett hjärnforskningsprojekt vid Arbetshälsoinstitutet. Studien visar att
utmattade i jobbet har problem med informationshanteringen från omgivningen, liksom med minnet
samt inlärnings och koncentrationsförmågan. (Läkartidningen)
Läs mer

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