Intresseanmälan till Fallkompetensträning på arbetsplatsen
Vill du förebygga fallolyckor bland dina medarbetare genom ökad fallkompetens? Ansök
här om kostnadsfri fallkompetensträning på din arbetsplats
Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan i Sverige och varje år drabbas 11 000 människor.
Cirka 8 000 fallolyckor är av typen fall i samma nivå och drygt 2 000 av dessa blir allvarliga
arbetsolyckor. Därför har Svenska Judoförbundet och AFA Försäkring startat ett
samverkansprojekt med fokus att öka fallkompetensen i arbetslivet.

Vem kan ansöka om att få fallkompetensträning?
Du som arbetsgivare är välkommen att skicka in en intresseanmälan om att öka fallkompetensen
på er arbetsplats genom ett fallförebyggande träningsprogram framtaget av Svenska
Judoförbundet i samarbete med Dalarnas Högskola. Konceptet heter Judo4Balance.
Vi söker arbetsplatser som har kollektivavtalad försäkring och har minst 10 intresserade
medarbetare som kan tänka sig att träna regelbundet en gång i veckan under 10-12 veckor.
För att ha möjlighet att erhålla ett kostnadsfritt fallförebyggande träningsprogram behöver ni som
arbetsgivare ha kollektivavtalad försäkring hos AFA Försäkring.
Vi har i dagsläget ett begränsat antal fallträningsprogram att erbjuda och urval kommer att ske
löpande.

Samverkansprojektet mellan AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet
Projektet syftar till att förebygga fallolyckor på arbetsplatser och minska skador av fallolyckor på
arbetsplatsen, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Genom samarbetet vill båda parterna bidra till minskat personligt lidandet på grund av fall i
arbetet, färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader kopplat till
arbetsplatsen och samhället i stort.
För att utvärdera effekterna av detta fallförebyggande träningsprogram samverkar vi med Michail
Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap med inriktning på idrottsfysiologi vid Dalarnas
Högskola.
INTRESSEANMÄLAN – ANMÄL DIG HÄR
Har du frågor angående programmet kan du kontakta: karin.baathe@judo.se Mobil: 0730896162
Om Svenska Judoförbundet
Svenska Judoförbundet är en medlemsstyrd organisation ansluten till Riksidrottsförbundet och har ca 20 000 medlemmar
i 160 klubbar på 190 platser. Svenska Judoförbundet arbetar för en jämställd och jämlik judomiljö där alla som vill ska
kunna delta. Läs mer här: http://judo.se/
Om AFA Försäkring
AFA Försäkring skapar trygghet på jobbet för ca 4,5 miljoner människor genom kollektivavtalade försäkringar i privat
näringsliv, kommuner, landsting. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist,
dödsfall och föräldraledighet. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning
och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Läs mer här: https://www.afaforsakring.se/

