INFORMATION FRÅN DIN FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
ARBETSPLATSNÄRA STÖD – Som arbetsgivare kan
man söka bidrag hos Försäkringskassan, för att köpa
in arbetsplatsnära stöd, vilket syftar till att
förebygga och förkorta sjukfall på arbetsplatsen. För
att få bidraget krävs det att en bedömning och
kartläggning görs av företagshälsovården eller
likvärdig aktör. Försäkringskassan betalar ut
bidraget direkt till dig som är arbetsgivare och täcker
halva kostnaden upp till 7000kr per insats. Bidraget
kan sökas för insatser utförda från och med 1 januari
2017. Sista ansökningsdag för 2017 är 1 februari
2018. Kontakta oss för mer information och läs gärna
mer på Försäkringskassans hemsida

http://www.forsakringskassan.se

ARBETSRELATERAD STRESS ÖKAR –
Enligt arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för
2016, uppges att mer än var tredje anmälan om
arbetssjukdom är orsakad av organisatoriska eller
sociala faktorer, så som hög arbetsbelastning,
samarbetsproblem eller trakasserier. Anmälningar
med dessa orsaker är störst bland kvinnor och det är
sjunde året i rad som siffran ökar. Den nya
föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö
som trädde i kraft i mars 2016, innehåller riktlinjer för
hur vi ska jobba mot dessa problem. Vi erbjuder
företagsanpassade utbildningar i just OSA –
Organisatorisk och social arbetsmiljö. Kontakta oss
om ni vill veta mer.
Läs rapporten om statistiken i sin helhet här

NY FÖRESKRIFT OM TRYCKSATTA ANORDNINGAR –
Den 1 december 2017 träder föreskriften, (AFS 2017:3)
användning och kontroll av trycksatta anordningar, i
kraft. Det finns idag 6 olika föreskrifter som berör
området och den nya AFS:en ska ersätta dem. Den nya
föreskriften innehåller exempelvis krav på att personal
som övervakar pannor ska vara certifierade. Ett annat
exempel är krav på journalföring av en trycksatt
anordning avseende dess återstående livslängd.
Behöver du stöd och guidning i den nya AFS:en,
kontakta våra arbetsmiljöingenjörer på
FöretagsHälsan, eller gå in och läs mer på
arbetsmiljöverkets hemsida.
AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta
anordningar

ERGONOMIUTBILDNING – Ergonomi handlar om att
anpassa arbetet till människan, förebygga risker för
ohälsa och olycksfall. Det innefattar inte bara att stå
rätt och lyfta rätt, utan arbetsmiljön i sin helhet. Som
arbetsgivare ska man se till att arbetstagarna har
tillräckliga kunskaper om t.ex. arbetsteknik,
hjälpmedel för att undvika risken för
belastningsbesvär. Våra ergonomer skräddarsyr
utbildningar för din verksamhet, förskola,
kontorslandskap, maskinoperatörer.
Kontakta oss för mer information.

EN SUND DIGITAL ARBETSMILJÖ –
Ständigt uppkopplad i en allt mer digitaliserad värld.
Är det verkligen effektivt att ”multitaska”?
Vi har tidigare informerat om mindfulness på
arbetsplatsen, nu tar vi det steget längre och
involverar den digitala arbetsmiljön. I november
kommer vi hålla ett frukostseminarie där vi berör
dessa områden, hur man kan minska stressen genom
ett bra förhållningssätt till den digitala värld vi idag
befinner oss i.
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