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Första delrapporten från HAKuL är klar
Sjukfrånvaron och den arbetsbetingade ohälsan har stått i fokus sedan sjukfrånvaron började stiga markant från 1997 och framåt. Det var ett av skälen
till att AFA (dåvarande AMF Försäkring) och parterna på den kommunala
sektorn tog initiativ till forksningsprojektet Hållbar arbetshälsa i kommuner
och landsting inför 2000-talet – HAKuL. Projektet är huvudsakligen finansierat av AFA. Det startade 1999 och ska pågå under en femårsperiod.
Projektet har nu kommit med sin första delrapport. Sammanfattningen bifogas med detta cirkulär.
Av rapporten framgår bland annat att;
”För samtliga orter och verksamheter var andelen med en mycket god arbetshälsa större än andelen med en dålig arbetshälsa…….. Det fanns inga
markanta skillnader mellan landstingsanställda och kommunalanställda.
Däremot fanns stora skillnader mellan olika yrkesgrupper.”
”Förändringar i arbetsförhållanden som är allmänt erkända som hälsopositiva var associerade med lägre sjukfrånvaro och omvänt. Att ha ökade möjligheter att förena yrkesarbete och privatliv visade det starkaste sambandet
till att också ha bra hälsa.”
Läs mer i rapporten om vilka grupper som är mest utsatta, om fler positiva
samband mellan god arbetsmiljö och bra hälsa, hur rehabiliteringsarbetet
fungerar i kommunerna och hur det egentligen står till med stress och ”utbränning” m.m.
Hela rapporten finns att hämta på projektets egen hemsida;
www.personskadeprevention.nu
Se under Rapporter, Lägesrapport mars 2001.
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Med anledning av frågans vikt vill vi även lyfta fram några andra utredningar och rapporter inom området.
Kommunförbundets rapport:
 Hälsoutveckling för kommunalt anställda – ett diskussionsunderlag.
Rapporten finns att hämta på Kommunförbundets hemsida;
www.svekom.se
Se under rubriken Arbetsgivarfrågor, därefter Publikationer, Personalpolitik.

Aktuella statliga utredningar:
 Den framtida arbetsskadeförsäkringen SOU 1998:37
 Reformerad förtidspension
-

Aktivitetsersättning Ds 2000:40

-

Sjukersättning istället för förtidspension Ds 2000:39

 Rehabilitering till arbete SOU 2000:78
 Sjukförsäkringsutredningen
-

Basfakta och utvecklingsmöjligheter (delbetänkande)
SOU 2000:72

-

Sjukfrånvaro och sjukskrivning – fakta och förslag
SOU 2000:121

 Nationella folkhälsokommittén Hälsa på lika villkor – nationella mål
för folkhälsan SOU 2000:91
 Handlingsplan för åtgärder på arbetsmiljöområdet
Ett föränderligt arbetsliv på gott och ont - Utvecklingen av den stressrelaterade ohälsan (delrapport) Ds 2000:54
Slutrapport väntas i slutet av maj 2001.
 Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet
Handlingsplanens uppläggning och inriktning (delrapport)
S 2000:07 Slutrapport ska komma i december 2001.
Ovanstående utredningar m.fl. finns tillgängliga på hemsidan till Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet;
www.sjukforsakring.gov.se
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