Vår vision
Vår uppgift
¾ CBFs forskning, utveckling och utbildning bidrar till att minska den belastningsrelaterade
ohälsan i arbetslivet, förklara dess orsaker och begränsa dess konsekvenser. Vår verksamhet
skall därigenom leda till vinster för samhället, en ökad lönsamhet i näringslivet, och
förbättrade livsvillkor för enskilda individer.

Vår roll och vår verksamhet
¾ CBFs forskning, utveckling och utbildning är nyskapande och av hög kvalitet. Vår
verksamhet har en tydlig relevans för aktuella frågor som rör belastningsskador och
karakteriseras av en vidsynt attityd till hur dessa frågor kan besvaras.
¾ CBF är en viktig nod i det nationella och internationella nätverket av grupper och
institutioner inom belastningsskadeområdet. Vi uppskattas av våra samarbetspartners som en
kompetent, öppen och ärlig aktör.
¾ CBF är en respekterad och synlig aktör i den offentliga debatten om belastningsskador. Vi
grundar våra inlägg på vetenskaplig kunskap och professionellt agerande.
¾ CBF är en viktig förmedlare av kunskap i mötet mellan vetenskap, näringsliv och samhället i
övrigt.

Vår arbetsmiljö och våra attityder
¾ På CBF har vi en kreativ och produktiv arbetsmiljö, som säkras genom de fysiska och
organisatoriska ramarna för verksamheten och ett medvetet och systematiskt
arbetsmiljöarbete. Den enskilde medarbetaren har arbetsvillkor som leder till en positiv
utveckling och ett optimalt resultat för medarbetaren själv och för organisationen.
¾ På CBF får och tar varje medarbetare ett personligt ansvar för att arbetsmiljön upplevs
positivt av alla. Medarbetarens attityd till sina kollegor karaktäriseras av generositet,
öppenhet och ärlighet. Miljön är jämställd och det förekommer ingen diskriminering eller
mobbing. Alla medarbetare upplever därför arbetsglädje och ett socialt stöd från kollegor och
ledning.
¾ På CBF får och tar varje medarbetare ett personligt ansvar för att realisera organisationens
vision, verksamhetsmål och handlingsplaner. Varje medarbetare är medveten om sin egen
optimala roll i detta arbete.
¾ På CBF bemöter vi alla samarbetspartners, gäster och övriga kontakter trevligt, hjälpsamt och
kunnigt.

