
”Samverkan för minskad sjukskrivning”
- Ett pilotprojekt för att förebygga och förkorta sjukskrivning 

genom samverkan mellan vård och arbetsgivare

Utbildning: Tidiga insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar, 6 nov 2018



Uppdrag Psykisk Hälsa har ett flertal pågående projekt inom 
området sjukfrånvaro, ett av dessa är projektet ”Samverkan för 
minskad sjukskrivning”
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Fas 3: Breddinförande

Fas 2: Pilottest av 

insatser

aug 2017 – jan 2018

jan 2018 – dec 2019

jan 2020 –

Projektet ”Samverkan för minskad sjukskrivning” och dess insatser 
grundas i en gedigen behovsanalys i fem regioner/landsting
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Fas 1: Behovsanalys och 

utveckling av insatsmodell 

Finansiering: SKL – ÖK sjukskrivning och rehabilitering



Behovsanalysen i fem regioner/landsting visade att… 
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Källa: Förbättrad samverkan för minskad sjukskrivning – Detaljerad projektrapport Fas 1 (2017)
*Nettodagar beräknat utifrån frånvaron i kalenderdagar. Andelen dagar som inte var arbetsdagar den aktuella månaden har dragits ifrån, 25 semesterdagar har 
dragits ifrån jämnt fördelat över året. Alla anställda är medräknade oavsett anställningsform
Källa: Statistik från lönesystemet i Skånevård Kryh, jan – dec 2017, Lumell Associates Analys

• Två tredjedelar av alla sjukskrivningar föregås av upprepad korttidsfrånvaro, något som också 

leder till mer omfattande sjukfrånvaro 

• Det finns ett behov av att stärka samverkan mellan arbetsgivare och vårdgivare i samband med 

arbetsåtergång 

• Sjukfrånvaron har konsekvenser på kompetensförsörjningen

• Exempelvis: enbart inom Skånevård Kryh registrerades 63 094 sjukfrånvarodagar* under 2017, 

motsvarande 279 heltidstjänster

• Den direkta kostnaden för sjukfrånvaro i fem regioner/landsting har ökat med cirka 4 000 kronor 

per anställd mellan år 2012 och 2017 

• Totala kostnadsökningen beräknades till ca 160 mkr för arbetsgivaren
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Projektet testas nu i två regioner inom ramen för en pilot under 
2018-2019
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Fas 1: Behovsanalys och 

utveckling av insatsmodell 

Finansiering: SKL – ÖK sjukskrivning och rehabilitering



Utifrån behovsanalysen och aktuell forskning utvecklade SKL 
tillsammans med regionerna en insatsmodell med tre insatser för att 
förebygga och förkorta sjukfrånvaro
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1. Reko-AG

- Ett koordinerande och coachande 

stöd till individen

Tre insatser:

2. Riktat arbetsplatsstöd 

- Ett stöd till arbetsplatser för 

att förbättra organisatoriska 

förutsättningar

3. Mötesplats vård och arbete

- Ett stöd för förbättrad 

samverkan 

mellan vård- och arbetsgivare

Alla tre insatser utgår ifrån kunskapen om att samarbete mellan vård och arbetsgivare är en 

nyckelfaktor för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro



Projektet riktar sig till regionens medarbetare i risk för sjukskrivning, 
i pågående sjukskrivning och i återgång från sjukskrivning
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I risk för sjukskrivning I pågående sjukskrivning I återgång i arbete



Nås resultatmålen för 2019 innebär det att insatserna är 
självfinansierande

7

Målet är att regionens satsning har bidragit till att antalet 

sjukfrånvarodagar per medarbetare minskat med 7 procent i de 

utvalda divisionerna.*  

Mål till årsskiftet 2019/2020



Respektive region har under 2018 rekryterat ett projektteam med fem 
respektive sex tjänster; 2,5 av dessa är avsatta till Reko-AG insatsen

8ARBETSMATERIAL

Reko-AG Riktat arbetsplatsstöd Mötesplats

vård och arbete



Reko-AG:s övergripande arbetsprocess består av 
ett antal delkomponenter 
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Avstämning med chef sker löpande under 

insatsen tre steg



Exempel från verkligheten
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Fallbeskrivning 1

Målgrupp: Medarbetare i risk för sjukskrivning
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Fallbeskrivning 1

Målgrupp: Medarbetare i risk för sjukskrivning

• Informera – kännedom om rollen både internt och externt är viktigt för att få förtroende hos 

chefer/medarbetare men även kunna samordna med externa aktörer

• Stärk Reko i vården – stärks denna roll stärks även samverkan mellan vård och arbetsgivare

• Lär av teamet – Reko-AG teamets sammansättning med en bredd av kompetenser har varit viktig när 

vi lär av varandra

Lärdomar

• Rekrytera med eftertanke - Rekrytera personer som är öppna, nyfikna, ödmjuka men tydlig 

kommunikation, har erfarenhet från att stötta medarbetare

• Inför som rutin - Inför Reko-AG stödet som en rutin, underlättar processen 

Råd



Ett trettiotal material och metodstöd har utformats, många av 
dem för insatsen Reko-AG
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Reko-AG: Riktat arbetsplatsstöd: Mötesplats vård och arbete:

”Det här kartläggningsverktyget för arbetsmiljö är det bästa jag har sett under 

mina 30 år som arbetsmiljöingenjör!”  - Företagshälsovården, Region Norrbotten



Reko-AG:s roll och arbetsprocess finns noggrant beskrivet i 
metodhandboken, liknande finns för Riktat arbetsplatsstöd
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Innehållet i metodhandboken presenterades 

för Reko-AG teamet under en 2-dagars 

workshop



Handfasta tips och råd kring viktiga delmoment i processen finns 
även beskrivna i de många metodstöden 
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Projektet och insatsen Reko-AG har hittills mottagits positivt i 
regionerna…
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”Det är inte bara jag som 

HR-direktör som ser 

nyttan i detta – hela 

regionledningen tycker 

projektet är viktigt.”

”Vi har bara haft 

stödet i några 

veckor men har 

redan fått hjälp – jag 

ser så stor potential 

i det här!”

”Detta är en investering: vi 

får positiva effekter på 

kompetensförsörjningen 

och möjliggör ett lärande i 

hela organisationen”

”Genom att nu ta 

ett strukturerat 

helhetsgrepp känns 

det som att vi för 

första gången kan 

nå rotorsaken”
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Uppnår vi positiva effekter under pilotprojektet är målsättning 
breddinförande (regionalt och nationellt) under 2020 
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Fas 1: Behovsanalys och 

utveckling av insatsmodell 

Finansiering: SKL – ÖK sjukskrivning och rehabilitering



Frågor?
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Tack! 
6 november 2018


