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Välkommen!
Psykiska problem utgör nu den dominerande andelen av långtidssjukskrivningar. En ny
kunskapsöversikt från Forte belyser vetenskapliga samband mellan arbetsförhållanden, psykisk
ohälsa och sjukskrivning. Läs rapporten eller se Fortes seminarium där resultaten presenterades.
Trevlig Valborg!
Stina Ellerfelt Sköld, Omvärldsanalytiker, AFA Försäkring

Sambanden mellan psykisk ohälsa, arbetsliv och
sjukfrånvaro
Vilka faktorer påverkar återgång i arbete efter sjukskrivning? Vad
vet vi redan och vilka frågor behöver ytterligare forskning? Detta är
några av de frågor som behandlas i kunskapsöversikten som Forte
tagit fram på uppdrag av Regeringen. Ett seminarium hölls nyligen
där resultaten presenterades. (Forte)
Läs mer
Se inspelningen av seminariet

Arbetsmiljön för omvårdnadspersonal och socialsekreterare inspekteras
Belastningsskador och arbetssjukdomar på grund av psykosociala orsaker fortsätter att öka i
arbetslivet och mest drabbade är kvinnor inom vård och omsorg. Hot och våld i arbetet och obalans
mellan krav och resurser är några av arbetsmiljöproblemen inom socialtjänsten. Därför görs särskilda
inspektionssatsningar inom dessa områden. (Arbetsmiljöverket)
Läs mer (omvårdnadspersonal)
Läs mer (socalsekreterare)

Arbetsmarknadspolitiska satsningar i vårbudgeten
I vårändringsbudgeten för 2015 föreslår regeringen satsningar på ett modernt och hållbart arbetsliv,
traineejobb och utbildningskontrakt för ungdomar och en historisk satsning på
arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen föreslår även satsningar för att underlätta nyanländas
etablering på arbetsmarknaden. (Arbetsmarknadsdepartementet)
Klicka föra att se länk

Rapportera fel viktigt för att förebygga olyckor
Dialog mellan ledning och anställda, chefer som prioriterar
säkerhet och rapportering av fel är nycklar till att förebygga olyckor
och ohälsa på jobbet. Det skriver forskare från Lunds universitet i
en ny kunskapssammanställning. (Arbetsmiljöverket)
Läs mer

Färre olyckor med introduktion på nya jobbet
Den första tiden på ett nytt arbete kan vara farlig. En mängd olyckor inträffar under den första
timmen, dygnet eller veckan på jobbet. För att hjälpa företag med introduktionen på arbetsplatsen har
Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en kostnadsfri guide på webben.
(Prevent)

Läs mer

50 miljoner kronor ska minska sjukfrånvaron på
arbetsplatserna
Från Försäkringskassan kan arbetsgivare ansöka om bidrag för att
få bättre kunskap om hur de kan förhindra och förkorta
sjukfrånvaron på arbetsplatsen. I år har 50 miljoner kronor avsatts
för bidrag till arbetsplatsnära stöd. Under det gångna året har
drygt 24 miljoner kronor delats ut och över 10 000
utredningsinsatser genomförts på olika arbetsplatser.
(Försäkringskassan)
Läs mer

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