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Arbetsmiljörätt och rehabilitering är en praktisk handbok men också en uppslagsbok och ger en samlad
redovisning av de aktuella reglerna i lagar, förordningar, tillämpningsföreskrifter och kollektivavtal. Den sätter
in reglerna i ett sammanhang vilket underlättar förståelsen och ger en helhetssyn. Läs mer Arbetsmiljörätten
och reglerna om sjukförsäkringen har varit mycket omdiskuterade under 2000-talets första decennium. Det
gäller såväl på samhällsnivå som på organisations-, grupp och individnivå. Ekonomiska kostnader har ställts
mot anställdas utslagning från arbetsmarknaden och arbetsmiljöförhållanden i företag, kommunala
förvaltningar och statliga myndigheter. Reglerna för arbetsmiljö-, arbetsskade- och rehabiliteringsområdena
har ändrats ett flertal gånger under 2000-talets inledande decennium. I flera fall har det tillkommit nya regler
utifrån olika EG-direktiv t.ex. inom diskrimineringsområdet. Om författarna Lars Zanderin är
universitetslektor (em.) och undervisar i arbetsmiljörätt, arbetsrätt, PA- och organisationsfrågor vid Växjö
universitet. Han är vidare knuten till Rättssociologiska enheten, Lunds universitet. Mats Günzel är socionom
och har mångårig erfarenhet av rehabiliteringsarbete. Han är nu ansvarig för extern samverkan inom
Försäkringskassan i Blekinge.
5 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten: LIBRIS titelinformation: Arbetsmiljörätt och
rehabilitering / Mats Günzel & Lars Zanderin Arbetsmiljörätt och rehabilitering är en praktisk handbok men
också en uppslagsbok och ger en samlad redovisning av de aktuella reglerna i lagar, föro Lars Zanderin,
Arbetsmiljörätt och rehabilitering, 1997 (Bok) – Sören Öman har samlat referenser till arbetsrättslig litteratur.

Boka din plats idag. Handla online - Hos dig inom 1-4 arbetsdagar. 15 SOU 2006: 107 s. En praktisk
handbok men också en uppslagsbok. Köp Arbetsmiljörätt och rehabilitering av Mats Günzel, Lars Zanderin
på Bokus. Goda kunskaper inom arbetsmiljörätt • Utöver detta belyses betydelsen av och möjliga metoder
kring förebyggande och främjande hälsoarbete på arbetsplatsen. rehabilitering; Unik utbildning om
arbetsgivarens utmaningar och möjligheter när det gäller att förebygga och arbeta med rehabilitering av
utmattningssyndrom. Seminariet behandlar lagstiftningens krav på såväl organisation som genomförande av
rehabilitering:. Kvalificerade uppgifter kräver kvalificerad kompetens. De åtgärder som vidtas på
arbetsplatsen avser så kallad arbetslivsinriktad rehabilitering, inte medicinsk rehabilitering. Arbetsmiljörätt;.
Så styrs svensk hälso- och sjukvård. 113. till studenter som läser arbetsmiljörätt och till fackliga- och. Du
som är 65 år eller äldre och i behov av hjälpmedel för att klara din vardag kan få det förskrivet av kommunen.
6 7. På avdelningen arbetar 15 HR-specialister inom avtal och villkor, arbetsmiljö, rehabilitering,
värdegrund,. Auktionen avser en bok som inköptes som del i kurslitteratur i kursen : ' ARBETSINRIKTAD
REHABILITERINGDen ingår ff i den ku Arbetsmiljörätt och rehabilitering. Rehabilitering och habilitering
syftar till att förbättra livskvaliteten och funktionsförmågan för den enskilde och att hjälpa henne eller honom
att självständigt och aktivt ta del av samhällslivet.
Arbetslivsinriktad rehabilitering. Title: Microsoft Word.

