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Varmt välkomna!
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Har du problem med 

tekniken – eller med 

chattfunktionen? Maila till

Sofie.johansson@skr.se eller 

ring 0703 03 74 99 

Vi är många i mötet och därför 

använder vi chatten.

Chatten hittar ni under ”Chat”, eller 

under ”More” beroende på om ni 

har helskärm eller inte. Använd 

den gärna för att reflektera och 

diskutera under tiden.

mailto:Sofie.johansson@skr.se


Material och länkar hittas på Stödlistan: Psykisk hälsa i kristid
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Efter dagens webbinarium kommer ni hitta mer 

information om det vi pratat om på Stödlistan, 

exempelvis:

▪ Länk till film med webbinariet

▪ Sammanfattande sida om webbinariet

▪ Materialet vi använder idag

▪ Länkar till verktyg som presenteras

Ni som deltagit på tidigare webbinarium kommer att få 

mejl med ovan information, annars använd denna länk

Om ni inte fått inbjudningar till våra tidigare 

webbinarium men vill få det i framtiden, anmäl er till vår 

funktionsbrevlåda franteoritillpraktik@skr.se

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/aterhamtninginteutmattningforebyggaochrehabiliteraipraktiken.55734.html
mailto:franteoritillpraktik@skr.se


Från teori till praktik i coronatider
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Målet

HR och chefer inom 

vård, omsorg, 

socialtjänst och skola 

har kunskap, verktyg 

och förutsättningar 

att stärka sitt 

arbetsmiljöarbete 

samt fånga upp och 

nå ut till medarbetare 

i behov av stöd med 

anledning av 

coronapandemin

Kunskaps-

inhämtning

Utveckling av 

verktyg och 

arbetssätt

Dialog och 

spridning

Praktisk 

användning

Praktisk tillämpning av 

aktuell kunskap för att 

motverka psykisk ohälsa 

och sjukskrivning hos 

välfärdens medarbetare 

och chefer i hela landet

Arbetet finansieras av Afa

Försäkring och har tidigare 

medfinansierats av Vinnova
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Det kan kännas som att 
springa i full fart... 
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... tills man når väggen
(utmattning)



7

Nu behövs återhämtning på arbetsplatsen 
– för att hindra utmattning

Utveckla 

strategier för 

återhämtning

Hitta de med 

risk för psykisk 

ohälsa 

Erbjud tidiga 

insatser till 

arbetsplatser 

och medarbetare 

med risk



Vad vet vi sedan innan?
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Utveckla strategier för återhämtning

Hitta de med risk för psykisk ohälsa och erbjud tidiga insatser

Fånga upp tidiga tecken

• Fråga om läget

• Lyssna på svaret

• Följ personalnyckeltal

• Flera riskfaktorer i kombination = ökad risk

• Testa vid behov med validerade skattningsskalor

Testa tidiga insatser - exempel

• Berätta att ni bryr er och visa uppskattning

• Erbjud kollegiala samtalsgrupper

• Lär ut och underlätta strategier för återhämtning

• Skapa rutiner för reflektion och tidigt stöd

• Erbjud relevant evidensbaserad terapi

Tre viktiga faktorer för 

återhämtning på arbetsplatsen:

• Gemenskap

• Hanterbarhet

• Variation

Varje person behöver hitta sitt sätt. 

fysiskt tungt = fysisk vila 

psykiskt tungt = psykisk vila

emotionellt tungt – emotionell vila

kan vara ett hjälpsamt sätt att tänka

Fyra tidigare webbinarier med råd 

från forskning och lärande exempel

Material från tidigare webbinarier finns på stödlistan

7/12 2020

Återhämtning
Anna Dahlgren, Lina 

Ejlertsson Region 

Västmanland m.fl.

4/3 2021

Kollegialt stöd
Alexander Wiljcek, 

Gunnel Hensing, 

Helsingborg stad m.fl.

22/3 2021

Återhämtning
Lotta Dellve, Ingibjörg 

Jonsdottir, Anna 

Dahlgren, Göteborg stad 

m.fl.

14/4 2021

Utmattning och 

PTSD
Pernilla Bergman, 

Marie Åsberg, Lotta 

Dellve, Ingibjörg 

Jonsdottir, m.fl.

Idag bygger vi på kunskapen med fler 

strategier och praktiska exempel på arbete 

med återhämtning och förebyggande insatser

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/


Från teori till praktik i coronatider

Återhämtning, inte utmattning – förebygga och rehabilitera i praktiken

Hur kan arbetsplatser förebygga, rehabilitera och verka för 

återhämtning i praktiken?

”Citat med kloka lärdomar

-Namn Efternamn, 

Nästa webbinarium är den 22 oktober 2021 Ledarskap under lång tids stress. 

Länk finns på SKR:s kalendarium.

Kontakta gärna kristina.folkesson@skr.se eller 

anna.ostbom@skr.se. Mer information finns på stödlistan. 

Läs mer

• [Länkar till forskningsmaterial, artiklar på Suntarbetsliv etc.]

• 2

• 3

• 4

• 5

Nästa steg

• [Vilka frågor kan de som varit med under webbinariet ställa sig och vad kan vara 

möjliga nästa steg?]

• ...

• ...

Vilka verktyg kan vi använda oss av?

• [Verktyg från forskare och de goda exemplen]

• 2

• 3

• 4

• 5

Vad kan vi arbeta mer med?

• [Sammanfattning av de framgångsfaktorer som lyfts av forskarna och de goda exemplen]

• 2 

• 3

• 4

• 5

Vad är det viktigaste vi tar med oss?

• [Punkter som fylls i för att sammanfatta den röda tråden för webbinariet]

• ...

Under eftermiddagen kommer vi 

summera upp det viktigaste från dagen 

med hjälp av den här mallen som vi 

visar i slutet och skickar ut efteråt
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https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/ledarskapunderlangtidsstress.55735.html
mailto:kristina.folkesson@skr.se
mailto:anna.ostbom@skr.se
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/
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Vårt program idag

• Monica Bertilsson, Universitetslektor i folkhälsovetenskap, 

Göteborgs universitet

• Gunnel Hensing, Professor i Socialmedicin, Göteborgs universitet

• Göran Kecklund, Professor och föreståndare för 

Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

• Elin Wirén, HR-strateg, Karlstads kommun

• Karolina Holmlund, HR-strateg Region Örebro län

Verktyg och exempel från arbete i praktiken

Diskussion: Hur kan verksamheter ta nästa steg i sitt arbete?

Lärdomar från forskning – tre olika perspektiv

Välkomna och introduktion – Ing-Marie Wieselgren SKR

Paus

Kort uppsummering – Ing-Marie Wieselgren SKR

• Lena Ringqvist, Suntarbetsliv, Forskning på 5 om återhämtning

• Ingrid Karlsson och Erik Hallberg, Västra Götalandsregionen

• Malin Lohela Karlsson och Frida Proos, Region Västmanland 

• Sebastian Envall, Afa Försäkring

• Pia Kragh Jensen, Göteborgs stad 
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Monica Bertilsson
Universitetslektor i folkhälsovetenskap, 

Göteborgs universitet
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GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA AKADEMIN

Medarbetare med psykisk ohälsa –
vad innebär det för chefen? 

MONICA BERTILSSON, LEKTOR, 

AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSMEDICIN OCH FOLKHÄLSA
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GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA AKADEMIN

• omgärdas av stigma, negativa attityder och fördomar 

• svårigheter att:

– förstå hur arbetsförmågan påverkas

– anpassa arbetet 

• saknar kunskap, stöd och resurser

• ”har utvecklat mig som chef”

Medarbetare med psykisk ohälsa – vad säger chefer? 

Dewa 2006, Munir 2009, Tjulin 2010, Martin 2010, 2015, 2018, Lemieux 2011, Johnston 2014, Evans-Lacko 2014, Shann 2014, Bertilsson 2019, 2020, 2021

res.cloudinary.com
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GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA AKADEMIN

Lär sig på första medarbetar-”fallet”

Learning by doing

Två ”försökskaniner”

Känner sig osäkra (70%)

Hur lär sig chefer vad de ska göra? 

Dewa 2006, Munir 2009, Tjulin 2010, Martin 2018, Lemieux 2011, Shann 2014, Bertilsson 2021

res.cloudinary.com

res.cloudinary.com
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GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA AKADEMIN

Representativ röst från en chef i en kommun…

Där sitter man och låtsas, ja, fake it until you make it känner jag 
... jag tycker att det här skulle vi prata mycket, mycket mer om. Vi 
får så mycket fina chefsutbildningar och sådana saker, men just 
den här biten, när vi faktiskt hamnar i skarpt läge och det handlar 
om människan... du förväntas ju som chef att följa upp och möta 
dom här personerna… det skulle på något sätt lyftas in i 
chefsutbildning

Projekt Chefens perspektiv – kunskap och behov i mötet med medarbetare 
som har nedsatt arbetsförmåga på grund av depression och ångest
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GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA AKADEMIN

• ¼ har gått en chefsutbildning med kunskap om 

hur de ska stötta medarbetare med psykisk 

ohälsa

• Färre känner sig osäkra i den gruppen

• Rapporterar fler preventiva åtgärder

• Använder sig av fler arbetsanpassningsåtgärder

Har utbildning om betydelse?

Ja Nej

Projekt Chefens Perspektiv
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GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA AKADEMIN

• Våga mer och ta kontakt tidigt 

• Ha en genomtänkt och strategisk plan

• Bromsa medarbetaren

• Se till att medarbetaren är med på tåget –

komma med egna lösningar 

• Var lite fyrkantig och håll viss ”distans” 

• Ta hjälp, bolla med kollegor och koppla in t ex HR, FHV

Råd från chefer som reflekterat kring stöd till 
medarbetare i 8 fokusgruppsintervjuer

Projekt Chefens Perspektiv 

live.staticflickr.com
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GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA AKADEMIN

• Kunskapshöjande insatser

• Skapa forum där chefer får 

dryfta och diskutera sinsemellan 

- peer-groups

- kollegiala stödgrupper

• Chefshandledning

Rusta och stötta era chefer!!!

www.lacomarcadepuertollano.com
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GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA AKADEMIN

Kapitel 7: Chefen – en nyckelperson för medarbetare som har psykiska besvär
Monica Bertilsson, Gunnel Hensing, Christian Ståhl, 

https://gup.ub.gu.se/file/208297

monica.bertilsson@gu.se

lh5.ggpht.com
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https://gup.ub.gu.se/file/208297
mailto:monica.bertilsson@gu.se
http://lh5.ggpht.com/


Gunnel Hensing
Professor i Socialmedicin, Göteborgs universitet
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UNIVERSITY OF GOTHENBURG

32 goda exempel
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UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet
En kartläggande litteraturöversikt av universell prevention

Malin Axelsson, Maria Boström och Gunnel Hensing

GUNNEL HENSING, PROFESSOR
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UNIVERSITY OF GOTHENBURG

• Skandinavien

• Tyskland

• Nederländerna

• Storbritannien

• Kanada

• USA

• Australien 

• Nya Zeeland 

Geografisk avgränsning

Merparten av studierna från hälso- och sjukvård
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UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Publikationsperiod 171 2000 – 15/10 2019
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UNIVERSITY OF GOTHENBURG

O
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Depression

Psykisk ohälsa

Ångest

Sömn

Välbefinnande

Stress

Utmattning
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UNIVERSITY OF GOTHENBURG

•Dialog 

•Åtgärder

•Delaktighet 

•Återhämtning

Nyckelord som sammanfattar gemensamma 
nämnare i projekten som lyckats



UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Organisationsnivå

29



UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Diskussion om psykosocial arbetsmiljö, 
Anderzén et al, 2005
• Interventionen pågick i 12 månader och innebar att chef och 

medarbetare vid en statlig myndighet träffades 2 ggr/mån för 

att diskutera förbättringar av den psykosociala arbetsmiljön.

• Studien visade ett förbättrat välbefinnande och minskad risk 

för arbetsrelaterad utmattning vid interventionens slut 

12 månader efter baslinjen. 



UNIVERSITY OF GOTHENBURG

• I studien förkortades arbetstiden för heltidsanställda med 25 

% med bibehållen heltidslön på 33 arbetsplatser inom 

offentlig sektor. 

• Vid uppföljning efter 18 månader hade såväl sömn som 

stressymptom förbättrats. Dessutom bidrog interventionen till 

minskad oro och stress vid sänggående. 

Arbetstidsförkortning, Schiller et al, 2017



UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Ökad delaktighet, 
von Thiele Schwarz U et al, 2017

• För att förbättra anställdas välbefinnande genomfördes två 

delstudier, en bland postanställda och en bland 

sjukhusanställda, där ”kaizen” användes. 
– ”Kaizen” är ett utvecklingsverktyg med syfte att öka de anställdas 

delaktighet i förändringsprocesser. 

• Utvärdering (12 och 24 månader) visade att 
– de postanställda förbättrade sin förmåga att hantera psykosociala 

problem vilket ledde till bättre psykisk hälsa. 

– De sjukhusanställdas arbetstillfredsställelse ökade, vilket hängde 
samman med välbefinnande och mindre emotionell belastning. 



UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Individnivå 



UNIVERSITY OF GOTHENBURG

32 goda exempel
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Göran Kecklund
Professor och föreståndare för 

Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
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Återhämtning inte utmattning 
– förebygga och rehabilitera i 
praktiken

Schemat och arbetstidens betydelse

Göran Kecklund, Professor

Stressforskningsinstitutet
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Vår hälsa är beroende av balans mellan 

stress/belastning och återhämtning
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Sömnlängd och skiftarbete: 
sömnbrist förekommer vid alla 
skift
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Arbetstider och återhämtning

• Arbetstider har stor inverkan på återhämtning

• Långa arbetspass/arbetsveckor minskar möjligheten 

att få tillräckligt med återhämtning

• Samtidigt som långa arbetspass, med hög stress, 

paradoxalt ökar återhämtningsbehovet

• Att arbeta skift ökar återhämtningsbehovet

• Även gränslösa arbetstider kan påverka möjligheten 

att få återhämtning

• Resiliens: arbetstider som möjliggör bra återhämtning 

ger organisationen mer motståndskraft att hantera 

”störningar” (oplanerade arbetstoppar) 
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Viktiga schemaegenskaper för att 

undvika problem i skiftarbete

• Undvik komprimering

• Minst 11 timmars dygnsvila

• Undvika långa (>12 timmar) arbetspass – helst bara 

8 timmar om arbetet är fysiskt och psykiskt tungt

• Inte börja dagskiftet för tidigt (helst kl. 7)

• Inte för många arbetsdagar i följd – max 4 eller 5

• Max 3 nattskift i följd

• Lediga dagar utspridda i schemat (motverkar 

ackumulerad sömnbrist)

• Bra att ha (minst) varannan helg ledig
40



Positiva effekter av att ha bra 

möjligheter att påverka sina 

arbetstider

• Bättre balans mellan arbete, familj och privatliv

• Mår bättre

• Lägre sjukfrånvaro och mindre risk för 

förtidspensionering

• Bättre återhämtning (färre sömnstörningar)

• Lägre risk för arbetsolyckor

• OBS! viktigt att sätta gränser
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Hur genomför man lyckade 

arbetstidsförändringar?

• Inflytande/delaktighet för arbetstagarna

• Förankra! (forcera inte fram ”goda” lösningar -
ha tålamod)

• Utbilda (öka kunskapsnivån)

• Var inte rädd för att pröva nya idéer (och 
utvärdera)

• Skapa intresse och engagemang
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Hur ska arbetsgivaren hantera scheman 

som avviker från rekommendationer om 

hållbar schemaläggning?

• Systematiskt arbetsmiljöarbete: riskbedöm schemat

• Ta hänsyn till arbetsbelastning, arbetsuppgifter, 

hälso- och säkerhetsrisker

• Mindre avvikelser kan accepteras om 

arbetsbelastningen är rimlig, det finns tillräcklig 

bemanning, och om arbetet inte är säkerhetskänsligt

• Viktigt att följa upp medarbetarnas hälsa och 

säkerhetsrisker

• Stötta skiftarbetarna tex med utbildning, bra 

arbetsmiljö, hälsofrämjande åtgärder (friskfaktorer)
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Sammanfattning: finns det ett 

optimalt ”hälsoschema”?

• Nej - ”one size fits all” lösningar funkar inte (?)

• Valmöjligheter (inflytande) är bra – men det behövs 
gränser

• Var realistisk – schemat löser inte alla problem
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Vision: 4 pusselbitar för att skapa 

hållbara arbetstider

• Bra medarbetarhälsa och hög säkerhet är ett 

delat ansvar mellan arbetstagare och 

arbetsgivare

• Kunskap om risker och hur de förebyggs

• Bra schema (långsiktigt hållbart)

• Arbetsgivaren satsar på arbetsmiljö, säkerhet och 

hälsofrämjande åtgärder (friskfaktorer)

• Skiftarbetaren ”gör rätt saker” (tar eget ansvar)
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Kan laddas ned via:

https://www.stressforskning.su.se/

om-oss/allmänt-om-stress-

sömn/om-sömn/lilla-

sömnskolan



Vill du veta mer?
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Psykisk hälsa i arbetslivet

Gunnel Hensing, Kristina, 

Holmgren, Lisa Björk,

Studentlitteratur (2021)

Att förebygga psykisk 

ohälsa i arbetslivet 

Folkhälsomyndigheten (2021)

Klicka här för rapporten:

Chefens perspektiv en 

saknad pusselbit,

Agneta Blomberg, Gunnel 

Hensing, Monica Bertilsson

Sahlgrenska akademin (2021)

Klicka här för rapporten:

Lilla sömnskolan

Marie Söderström, Helena 

Schiller och Göran Kecklund

Stressforskningsinstiutet

Klicka här för mer info:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/att-forebygga-psykisk-ohalsa-i-arbetslivet/
https://gup.ub.gu.se/file/208297
https://www.stressforskning.su.se/om-oss/allm%C3%A4nt-om-stress-s%C3%B6mn/om-s%C3%B6mn/lilla-s%C3%B6mnskolan
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KORT PAUS
Vi börjar igen om bara ett par 

minuter 
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Lena Ringqvist
Suntarbetsliv

51



Ingrid Karlsson
Västra Götalandsregionen

Erik Hallberg
Västra Götalandsregionen

53



5454Preliminärt arbetsmaterial

Bakgrund till initiativet

Med anledning av Corona-pandemin hade vårdpersonal 
behov av avlastning och återhämtning

Politiken i Västra Götalandsregionen efterfrågade initiativ 
för att avlasta personalen

Regionservice föreslog att arbeta med uppgiftsväxling 
genom vårdnära service, d.v.s. att servicemedarbetare 
från Regionservice övertar vissa uppgifter som annars 
utförs av vårdpersonal

Mellan april och juni anställdes och utbildades ca 100 
servicemedarbetare. Medarbetarna introducerades i 
vårdverksamheterna från den 15 juni i år

Bakgrund till initiativet

29 september 2021
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Servicepersonal kan utföra en del av vårdpersonalens uppgifter

Vårdpersonal

Vårdpersonal utför idag en lång rad uppgifter...

Servicepersonal

...som servicepersonal kan utföra mer effektivt

Tid:

Huvudsaklig 
kompetens

Huvudsaklig kompetens

Genom att avlasta vårdpersonal frigörs tid som kan användas för återhämtning. Men en arbetsfördelning där olika 
yrkesgrupper arbetar på toppen av sin kompetens bidrar OCKSÅ till en bättre kvalitet i både vård- och servicearbetet, en 

stärkt kompetensförsörjning och en bättre arbetsmiljö!

29 september 2021 Preliminärt arbetsmaterial
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Källa: Vårdnära service – En viktig del i framtidens sjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting, 2014

I detta initiativ ingick sju vårdnära servicetjänster

“
Patientnära 
dagligt städ

Slutstäd av 
vårdplats på 

vårdavdelning

Slutstäd av 
undersökningsrum på 

akutmottagning
Slutstäd av ambulans

Stöd vid 
måltidshantering

Stöd inom 
materialförsörjning

Patienttransporter

29 september 2021
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Fördelning inom förvaltning skedde 
via dialog med verksamheterna om 

deras behov

I dialog med sjukhusen 
bestämdes vilka verksamheter 

som skulle få vilket stöd

Utifrån initial behovsinventering 
uppskattades omfattningen av 
initiativet till 100 årsarbetare

En första behovsinventering 
la grunden

Genomsnittligt antal inneliggande 
patienter med Covid-19 under det 
senaste året styrde fördelning av 

medarbetare

100 servicemedarbetare 
fördelades sedan mellan

sjukhusförvaltningar

21 3

Genomförande av initiativet

29 september 2021

NU-
sjukvården

Sjukhusen i 
Väster

SÄS

SU
Skaraborgs 

sjukhus

Fördelning till verksamheter

NU-
sjukvården

SÄS

SU

Sjukhusen i 
Väster

Skaraborgs 
sjukhus

Under våren gicks 1600 ansökningar 
igenom, 292 intervjuer genomfördes 

och 63 utbildningstillfällen hölls

Från den 15 juni har uppgiftsväxling 
av vårdnära serviceuppgifter 

genomförts i ett 70-tal verksamheter

Service-
medarbetare rekryterades och 

utbildades

4
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Utifrån initial behovsinventering 
uppskattades omfattningen av 
initiativet till 100 årsarbetare

En första behovsinventering 
la grunden

Genomsnittligt antal inneliggande 
patienter med Covid-19 under det 
senaste året styrde fördelning av 

medarbetare

100 servicemedarbetare 
fördelades sedan mellan

sjukhusförvaltningar

21 3

Genomförande av initiativet

29 september 2021
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Sjukhusen i 
Väster
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sjukhus

Fördelning till verksamheter

NU-
sjukvården

SÄS

SU

Sjukhusen i 
Väster

Skaraborgs 
sjukhus

Under våren gicks 1600 ansökningar 
igenom, 292 intervjuer genomfördes 

och 63 utbildningstillfällen hölls

Från den 15 juni har uppgiftsväxling 
av vårdnära serviceuppgifter 

genomförts i ett 70-tal verksamheter

Service-
medarbetare rekryterades och 
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Fördelning inom förvaltning skedde 
via dialog med verksamheterna om 

deras behov

I dialog med sjukhusen 
bestämdes vilka verksamheter 

som skulle få vilket stöd

Utifrån initial behovsinventering 
uppskattades omfattningen av 
initiativet till 100 årsarbetare

En första behovsinventering 
la grunden

Genomsnittligt antal inneliggande 
patienter med Covid-19 under det 
senaste året styrde fördelning av 

medarbetare

100 servicemedarbetare 
fördelades sedan mellan

sjukhusförvaltningar

21 3

Genomförande av initiativet

29 september 2021

NU-
sjukvården

Sjukhusen i 
Väster

SÄS

SU
Skaraborgs 

sjukhus

Fördelning till verksamheter

NU-
sjukvården

SÄS

SU

Sjukhusen i 
Väster

Skaraborgs 
sjukhus

Frågor som besvarades:
• Vilka verksamheter ska prioriteras?
• Vilka tjänster önskar verksamheterna få stöd med?
• I vilken omfattning önskas stöd?

Under våren gicks 1600 ansökningar 
igenom, 292 intervjuer genomfördes 

och 63 utbildningstillfällen hölls

Från den 15 juni har uppgiftsväxling 
av vårdnära serviceuppgifter 

genomförts i ett 70-tal verksamheter

Service-
medarbetare rekryterades och 

utbildades
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Fördelning inom förvaltning skedde 
via dialog med verksamheterna om 

deras behov

I dialog med sjukhusen 
bestämdes vilka verksamheter 

som skulle få vilket stöd

Utifrån initial behovsinventering 
uppskattades omfattningen av 
initiativet till 100 årsarbetare

En första behovsinventering 
la grunden

Genomsnittligt antal inneliggande 
patienter med Covid-19 under det 
senaste året styrde fördelning av 

medarbetare

100 servicemedarbetare 
fördelades sedan mellan

sjukhusförvaltningar

21 3

Genomförande av initiativet

29 september 2021

Under våren gicks 1600 ansökningar 
igenom, 292 intervjuer genomfördes 

och 63 utbildningstillfällen hölls

Från den 15 juni har uppgiftsväxling 
av vårdnära serviceuppgifter 

genomförts i ett 70-tal verksamheter

Service-
medarbetare rekryterades och 

utbildades
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NU-
sjukvården

Sjukhusen i 
Väster

SÄS

SU
Skaraborgs 

sjukhus

Fördelning till verksamheter

NU-
sjukvården

SÄS

SU

Sjukhusen i 
Väster

Skaraborgs 
sjukhus
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Initiativets resultat och framgångsfaktorer

Hittills är återkopplingen från vården mycket positiv Framgångsfaktorer

• En nära och förtroendefull relation med vården 
skapade en effektiv process och tillitsfull dialog

• Tydlig paketering av innehållet i tjänsterna (och vad 
som inte ingick) gav möjlighet till effektiva dialoger 
med verksamheterna

• Utsedd organisation för planering och genomförande 
av initiativet skapade tydlighet kring ansvar och 
beslutsvägar

• Kort tidsram skapade beslutskraft inom initiativet

• Gemensam framåtanda och lösningsorienterat 
arbetssätt gav arbetet kontinuerlig framdrift

Stödet minskar stress och frigör tid - de 
uppgifter servicemedarbetarna utför 
upplevs annars mycket stressande att 
hinna med eller blir bortprioriterade 

Vårdpersonal upplever större 

möjligheter att återhämta sig under 

arbetspassen

Vårdpersonalen har uppmärksammat att 

utförandet av tjänsterna har hållit hög 

kvalitet

”Arbetsmiljön har blivit bättre 
i och med att våra 

medarbetare blivit mindre 
splittrade mellan olika 

arbetsuppgifter”

Vårdenhetschef IVA

”Vårdpersonalen säger att 
de har fått mer tid över till 
att prata med patienterna”

Servicemedarbetare

29 september 2021



Frida Proos
Region Västmanland

Malin Lohela Karlsson
Region Västmanland
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Återhämtning 2021
Region Västmanland



Signaler gällande arbetsmiljö

Effekter av pandemin

Trötthet, svårt att möjliggöra återhämtning

Nya arbetssätt, distansarbete

Signaler gällande kompetensförsörjning

Lämna yrket

Kompetensutveckling i yrket på paus

Återhämtning i fokus
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Målgrupp alla medarbetare

Vad är återhämtning? 

Fakta i kombination med exempel och tips 
från företagshälsovården

Fakta i kombination med goda exempel från 
verksamheterna

Målgrupp chefer

Föreläsningar – Återhämtning för dig som 
chef inkl verktyg för arbete på arbetsplatsen

Tema Återhämtning i månadsbrev till 
arbetsplatserna via hälsoinspiratör

Vad: 
Kunskapshöjande insatser

Förmedla: mer än bara pauser 

Vi har en bra grund att utgå ifrån

Återhämtning på individnivå

Återhämtning på arbetsplatsen

Viktigt med återhämtande aktiviteter på 
flera nivåer – systemperspektiv

Faktaunderlag del 1 i Vägledning för återhämtning –
stöd till chefer och HR samt från tidigare SKR 
seminarium
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Semesterperioden klar, medarbetarna 
tillbaka på arbetet

Påminna om vikten av regelbunden 
återhämtning – inte vänta tills semestern

Inspiration för att komma igång med 
eventuella aktiviteter på individ- och 
arbetsplatsnivå

När:
Tajming utifrån hur medarbetare påverkats av pandemin

66



Vem för fram budskapet? Avsändare?

Kravlöst och lättsamt

Instagram, regionens lättsamma 
interna kommunikationskanal

Chefsföreläsningar via Teams

Månadsutskick via hälsoinspiratör

Hur:
Kanal/vem är avsändaren?
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2021-09-3068



Instagramveckan; regionvastmanland
2021-09-3069



2021-09-3070

Utvärdering

Fortsatt utskick av månadsbrev med tema Återhämtning under hösten

Återhämtning fortsatt fokus under 2022

Tema på APT, tex Forskning på 5 –Återhämtning. Implementeras via regionens hälsoteam 
(chef, skyddsombud, hälsoinspiratör)

Vad händer nu?



Tack! Frågor?



Sebastian Envall
Afa Försäkring- Rehabiliteringsstöd som främjar friska 

arbetsplatser
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Rehabiliteringsstödet
- ett ekonomiskt stöd som främjar friska arbetsplatser
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Rehabiliteringsstödet

• Ekonomiskt stöd till arbetsgivare

• Ersätter upp till 50 % av kostnaden

• Våra ägare och största uppdragsgivare som avsätter

medel

• Förebyggande insatser och stöd för återgång i arbete

• Arbetslivsinriktad rehabilitering

• Gäller anställda som omfattas av sjukförsäkringen 

AGS-KL
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Vad ersätter vi?

• Beroendebehandling

• Samtalsbehandling hos legitimerad

psykolog/psykoterapeut

• Stresshanterings-/livsstilsförändringskurser 

• Omskolning
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Ersättning från 

Afa Försäkring: 9000 kr

Ett exempel: samtalsbehandling

• Lena arbetar som undersköterska där hon omfattas av 

sjukförsäkringen AGS-KL. Genom sitt arbete blev hon 

smittad av covid-19 men är nu tillbaka på jobbet. 

•

Efter sin sjukskrivning känner Lena att hon inte klarar av 

samma arbetstempo som förut och blir lätt utmattad. Detta i sin 

tur leder till stress och skuldkänslor gentemot hennes kollegor. 

Vid samtal med sin chef framgår det att Lena inte mår bra, de 

beslutar att ta kontakt med företagshälsovården.

• Arbetsgivaren och Lena har ett möte med företagshälsovården 

för att få råd om en rehabiliteringsåtgärd som kan hjälpa henne 

att bibehålla sin arbetsförmåga. Företagsläkaren föreslår 

psykologsamtal med 10 behandlande samtal.

• Kostnaden för samtalen är 18 000 kr och arbetsgivaren kan 

ansöka om halva kostnaden hos Afa Försäkring. 
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Exempel på vad vi har lämnat ersättning för under pandemin

Få verktyg att hantera
stressfylld arbetssituation

orsakad av pandemin. 

Medarbetare har haft oro och 
ångest i förhållande till sina 

arbetsuppgifter pga. pandemin. 
Syftet har varit att undvika 

längre sjukskrivning.

Under våren och sommaren 
när pandemin tog fart har 
medarbetaren haft oro och 

ångest på arbetsplatsen för att 
bli smittad.

Få verktyg att hantera den 
stress och oro som pandemin

ger både i yrkeslivet och
privat. 

Psykisk ohälsa som 
uppkommit i samband med 

en förändrad arbetssituation i 
och med covid-19. 

Stresspåslag som ledde till 
behovet av samtalsstöd för 
att förebygga sjukskrivning 
och för att ge verktyg för att 

hantera den rådande 
situationen och 

arbetsbelastningen.

Oro och social ångest för att 
återgå till arbetet efter att ha 
blivit smittad av covid-19.
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Exempel på vad vi har lämnat ersättning för

X har fått ett sjukdomsbesked och 
påverkas av sjukdomen, både psykiskt 
och fysiskt. Sjukdomen har lett till att X 

inte längre klarar av sitt arbete och 
behöver byta arbetsuppgifter. 

Processen att byta arbete efter många 
år i sin roll har inneburit psykisk 

påfrestning.

Arbetstagare har upprepad
korttidsfrånvaro och behöver

få verktyg att hantera
arbetsrelaterad stress.

Deltagarna har vid 
kartläggning visat sig ligga i
riskzon för sjukskrivning till 

följd av stress och utmattning
och då framförallt skattat stora

besvär med sömn och
återhämtning.

Stressrelaterad ohälsa och oro
i samband med en svår
händelse i privatlivet. 

Stresspåslag med anledning 
av egen sjukdom. Stöd och 

hjälp för att kunna förhålla sig 
till situationen. 

X har fått ett sjukdomsbesked 
och påverkas av sjukdomen, 

både psykiskt och fysiskt. 
Sjukdomen har lett till att X 

inte längre klarar av sitt 
arbete och behöver byta 

arbetsuppgifter. 

Processen att byta arbete 
efter många år i sin roll har 

inneburit psykisk påfrestning.
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Vad ska ingå i en ansökan?

• Digital ansökan

• Senast 6 månader efter rehabiliteringens

startdatum

• Samtycke från personen som ansökan gäller för

• Beskrivning där orsak och syfte med 

rehabiliteringen framgår

• Underlag från företaget som genomför

rehabiliteringen
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Ansök digitalt via webben
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Tack!

Läs mer och ansök på:
www.afaforsakring.se/arbetsgivare--fack/rehabiliteringsstod
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Pia Kragh Jensen
Göteborgs stad
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Barnens lärande och utveckling i centrum

Sunt arbetsliv i 
förskolan
Ett projekt som främjar en god arbetsmiljö 
inom Göteborgs Stads Förskoleförvaltning



Barnens lärande och utveckling i centrum

Nuläge 
– som det såg ut när förvaltningen var helt ny, våren 2019

• Stor organisationsförändring med påverkan på den sociala och organisatoriska arbetsmiljön

• Variationer i det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till tidigare stadsdelsorganisation

• Individfokuserat efterhjälpande arbetssätt som följd av höga sjukskrivningstal

• Svårigheter i att rekrytera och behålla utbildad personal med påverkan på arbetsbelastningen 
för medarbetare i tjänst 

• Bristfällig återhämtning i arbetet

• Brett kontrollspann för första linjens chefer i kombination med komplexa arbetsuppgifter

• Rollotydlighet i chefsuppdraget och oklar ansvarsfördelning mellan stödfunktionerna

• Lågt delaktighetsindex i chefsenkäten
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Barnens lärande och utveckling i centrum

Vad är Sunt arbetsliv i förskolan?

• Utgångspunkt i forskning om vad som får 
verksamheter att vara välmående och ha en låg 
och stabilsjukfrånvaro – 8 friskfaktorer

• Vi skattar nuläget i verksamheten utifrån 
friskfaktorerna

• Vi prioriterar vilka friskfaktorer som är viktigast 
att stärka

• Tar fram ett önskat läge gällande friskfaktorerna

• Bestämmer oss för vilka beteenden vi vill 
fokusera på för att ta oss från A till B

• Sen håller vi i och håller ut!

87



Barnens lärande och utveckling i centrum

Sunt arbetsliv i förskolan

• I juni avslutas chefsdelen, då har i princip alla 
förvaltningens 230 chefer genomgått 
upplägget

• En partsammansatt arbetsgrupp har valt ut de 
viktigaste delarna för implementering på 
medarbetarnivå

• En pilot har genomförts med god respons

• Implementering pågår i alla delar av 
verksamheten

• Projektet har förlängts och ska övergå till 
linjen successivt under 2022
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Barnens lärande och utveckling i centrum

De viktigaste effekterna såhär långt

• Önskemål från rektorer om nytt främjande 
stödmaterial – nytt sätt att bedriva SAM

• Kännbara förändringar i ledningsgrupperna, mer 
fokus på det friska

• Chefer har lärt sig metodik för att sätta igång 
beteendeförändring

• Insett hur viktigt det är att få tid för att reflektera 
tillsammans och lära sig av varandra

89



Barnens lärande och utveckling i centrum

Det nya främjande stödmaterialet

Digital enkät som balanserar risk och frisk

• Styrkor

• Friskfaktorer

• OSA

• Digital arbetsmiljö

Arbetsmaterial för systematiskt arbetsmiljöarbete

• Styrkor

• Friskfaktorer

• Medarbetarenkäter

• Förändringsbehov

• Risk/friskbedömning vid förändringar i verksamheten
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Barnens lärande och utveckling i centrum

Viktiga lärdomar under processens gång

Utgångspunkter i förändringsarbetet:

• Använda enkla metoder

• Bädda in det nya i ordinarie 
arbetsuppgifter

• Löpande lyssna in deltagare och vara 
beredda att göra justeringar

• Inte glömma av vilka vi gör det för!

Följande delar bidrar till balanseringen från 
efterhjälpande till främjande: 

• Nya förhållningssätt som balanserar 
risk och frisk – det tar tid!

• Fokus på nya beteenden – de är 
motorn för att gå mot önskat läge

• Strukturer för SAM som bygger på 
ett främjande tänk
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Pia Kragh Jensen, HR-specialist
Förskoleförvaltningen
Göteborgs Stad
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Vårt program idag

• Monica Bertilsson, Universitetslektor i folkhälsovetenskap, 

Göteborgs universitet

• Gunnel Hensing, Professor i Socialmedicin, Göteborgs universitet

• Göran Kecklund, Professor och föreståndare för 

Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

• Elin Wirén, HR-strateg, Karlstads kommun

• Karolina Holmlund, HR-strateg Region Örebro län

Verktyg och exempel från arbete i praktiken

Diskussion: Hur kan verksamheter ta nästa steg i sitt arbete?

Lärdomar från forskning – tre olika perspektiv

Välkomna och introduktion – Ing-Marie Wieselgren SKR

Paus

Kort uppsummering – Ing-Marie Wieselgren SKR

• Lena Ringqvist, Suntarbetsliv, Forskning på 5 om återhämtning

• Ingrid Karlsson och Erik Hallberg, Västra Götalandsregionen

• Malin Lohela Karlsson och Frida Proos, Region Västmanland 

• Sebastian Envall, Afa Försäkring

• Pia Kragh Jensen, Göteborgs stad 



Elin Wirén
HR-strateg,

Karlstads kommun

Karolina Holmlund
HR-strateg,

Region Örebro län
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Vårt program idag
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Verktyg och exempel från arbete i praktiken

Diskussion: Hur kan verksamheter ta nästa steg i sitt arbete?

Lärdomar från forskning – tre olika perspektiv

Välkomna och introduktion – Ing-Marie Wieselgren SKR

Paus

Kort uppsummering – Ing-Marie Wieselgren SKR
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• Malin Lohela Karlsson och Frida Proos, Region Västmanland 

• Sebastian Envall, Afa Försäkring, Ekonomiskt rehabiliteringsstöd

• Pia Kragh Jensen, Göteborgs stad 



Från teori till praktik i coronatider

Återhämtning, inte utmattning – förebygga och rehabilitera i praktiken

29 september 2021 Hur kan arbetsplatser förebygga, rehabilitera och verka för 

återhämtning i praktiken?

”När medarbetare och chef träffades

två gånger i månaden och 

diskuterade den psykosociala 

arbetsmiljön och vilka åtgärder som 

behövde vidtas ledde det till bättre 

välbefinnande och minskad förekomst av 

utmattning.”

Nästa webbinarium är den 22 oktober 2021 Ledarskap under lång tids stress. 

Länk finns på SKR:s kalendarium.

Kontakta gärna franteoritillpraktik@skr.se Mer information finns 

på stödlistan. 

Läs mer

• Att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet: här

• Lilla sömnskolan: här

• Chefens perspektiv en saknad pusselbit här

• Forskning på 5 om Återhämtning här

• Artikel om VGR:s arbete här

• Region Västmanland instagram här

• AFA Försäkring Rehabiliteringsstöd här

Nästa steg

• Vad gör vi redan idag för att få in återhämtning på jobbet? Kan 

vi göra mer av det?

• Hur kan vi hjälpas åt att öka återhämtning på arbetsplatsen?

• När och hur kan ni fråga medarbetarna kring vilka lösningar de 

ser för bättre återhämtning på arbetsplatsen?

• Vilket av materialen i listan till höger kan bidra till öka 

återhämtning på era arbetsplatser?

Tips från tidigare webbinarier

• Handbok för återhämtning här

• Film om Post-traumatic growth här

• Hälsofrämjande schemaläggning här

• Förstärkt schemaläggning i kris här

• Checklista för återhämtning här

• Kort film om resiliens här

• Samtals och aktivitetsguide här

Vad kan vi arbeta mer med?

• Våga ta tidig kontakt med medarbetare kring psykisk hälsa och återhämtning och bromsa medarbetarna vid behov 

• Erbjud chefsutbildning och chefshandledning kring psykisk hälsa och arbetsmiljö

• Gör det tryggt, lätt och oladdat för chefen att ta hjälp från HR och FHV – HR kan arbeta uppsökande om behov

• Skapa forum där chefer kan dryfta och diskutera 

• Involvera medarbetare och chefer i att hitta lösningarna för återhämtning – oavsett om det är schemaupplägg, 

avlastning, kunskapsspridning, inspiration eller stärkt gemenskap

• Tänk igenom tajming och vilka kanaler och avsändare som är rätt för att nå ut och skapa förändring

• Stärk det friska som fungerar och bygg in återhämtning och förebyggande i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Vad är det viktigaste vi tar med oss?

• Dialog, delaktighet, åtgärder återhämtning är viktiga komponenter för att främja psykisk hälsa 

på arbetsplatsen. På individnivå är det viktigt att chefen ger medarbetare uppmärksamhet och 

individuella insatser kring stresshantering, sömn, mindfulness har också visat sig ha effekt

• Många chefer behöver stöd och kompetens kring psykisk hälsa – HR har en viktig roll att hjälpa 

till, och fråga cheferna om vad som behövs – snarare än att ta fram ett färdigt paket för alla

Verktyg och material samlas i SKRs Vägledning om Återhämtning – och på Stödlistan för chefer och HR
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https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/ledarskapunderlangtidsstress.55735.html
mailto:franteoritillpraktik@skr.se
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/att-forebygga-psykisk-ohalsa-i-arbetslivet/
https://www.stressforskning.su.se/om-oss/allm%C3%A4nt-om-stress-s%C3%B6mn/om-s%C3%B6mn/lilla-s%C3%B6mnskolan
https://gup.ub.gu.se/file/208297
https://www.suntarbetsliv.se/forskning-pa-5/aterhamtning-pa-jobbet/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/de-avlastar-pandemitrott-vardpersonal/
https://www.instagram.com/regionvastmanland/?hl=sv
http://www.afaforsakring.se/arbetsgivare--fack/rehabiliteringsstod
https://ki.se/media/116944/download
https://www.katastrofpsykologi.se/utbildning-och-ovning/videofilm/utbildningsfilm/posttraumatic-growth-att-ga-starkt-ur-pafrestande-handelser/
https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/halsoframjande-schemalaggning/
https://sfhs.nu/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/03/Checklista-f%C3%B6r-lokal-%C3%A5terh%C3%A4mtningsplan_Sahlgrenska-Universitetssjukhuset.pdf
https://www.katastrofpsykologi.se/om-oss/nyheter/resiliens/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/03/210319-Samtals-och-aktivitetsguide-f%C3%B6r-psykisk-h%C3%A4lsa-och-v%C3%A4lbefinnande-p%C3%A5-arbetet.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2021/03/20210917-V%C3%A4gledning-f%C3%B6r-%C3%A5terh%C3%A4mtning-%E2%80%93-st%C3%B6d-till-chefer-och-HR.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/


Kommande webbinarier från SKR
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Ledarskap under lång tids 

stress

Att skapa tillit och hantera 

konflikter

Nästa steg

Gerry Larsson

Senior professor i ledarskap, 

Försvarshögskolan

Aida Alvinius

Docent och universitetslektor 

i ledarskap, 

Försvarshögskolan

Linda Corin

Filosofie doktor i 

arbetsvetenskap, Institutet för 

stressmedicin

Lisa Björk

Doktor i arbetsvetenskap, 

Institutet för stressmedicin

Thomas Jordan

Universitetslektor och forskare 

i konflikthantering, Göteborgs 

universitet

Sandra Jönsson

Universitetslektor och 

föreståndare för Centrum för 

tillämpad arbetslivsforskning 

och utvärdering, Malmö 

universitet

Program under utformning – vad 

blir nästa steg i att stärka 

arbetsmiljöarbetet samt fånga 

upp och nå ut till medarbetare i 

behov av stöd med anledning av 

coronapandemin?

22 

okt

9 

dec

12 

nov

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/ledarskapunderlangtidsstress.55735.html
https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/attskapatillitochhanterakonflikter.55736.html


Halvdags-Webbinarium i VGR om återhämtning – öppet för kommuner och 
andra regioner att lyssna in
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• VGR bjuder in den 2 december till en halvdag av 

inspiration och erfarenhetsutbyte kring hur vi tillsammans 

skapar en bättre arbetsmiljö och sänkt sjukfrånvaro.

• Fokus på återhämtning kopplat till arbete med goda 

exempel från Västra Götalandsregionen.

• Målgrupp är medarbetare främst inom HR-området, 

chefer, personalutskottet, arbetsmiljödelegationen samt 

övriga intresserade av hälsa och arbetsmiljö.

• Anmälningslänk och program kommer att finnas på 

denna länk från 15 oktober.

Klicka här för mer information

https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/Arbetsmiljo/tillsammans-sanker-vi-sjukfranvaron/
https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/Arbetsmiljo/tillsammans-sanker-vi-sjukfranvaron/


Kommande utbildningar från SKR
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Utbildning

Syftar till att utveckla ett främjande och 

hållbart arbetssätt för personer som jobbar i 

kontaktyrken. 

Anmälan:

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaev

enemang/kalenderhandelser/utbildningkolle

gialhandledning21.57150.html

Utbildningen riktar sig till kommuner, 

regioner och kommunala bolag.

Introduktionsutbildning

För kommuner och regioner som vill ha 

stöd i att införa ett riskorienterat 

arbetssätt erbjuder SKR ett 

utbildningsprogram med introduktions-

och fördjupningsutbildningar samt ett 

stöd till utvecklingsarbete inklusive 

handledning. 

Anmälan:

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/fo

rebygga-och-forkorta-

sjukskrivningar/riskorienterat-

arbetssatt/

Utbildningen riktar sig till kommuner, 

regioner och kommunala bolag.
Ett samarbete mellan SKR och 

Helsingborgs stad 

2 

nov

Riskorienterat arbetssätt

12 

okt

11

nov

Kollegial handledning

Informationsträff

SKR bjuder in till kostnadsfria 

informationsträffar om riskorienterat 

arbetssätt

Anmälan:

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/fo

rebygga-och-forkorta-

sjukskrivningar/riskorienterat-

arbetssatt/

Utbildningen riktar sig till kommuner, 

regioner och kommunala bolag.

4 

okt

6

okt

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/utbildningkollegialhandledning21.57150.html
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar/riskorienterat-arbetssatt/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar/riskorienterat-arbetssatt/
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www.stodlistan.se

Chefer och HR

Vi vill få höra om vad ni gör – och sprida exempel och lärdomar från er på 
stödlistan för chefer och HR

Hör av dig och berätta om vad ni gör! 

franteoritillpraktik@skr.se

http://www.stodlistan.se/
mailto:franteoritillpraktik@skr.se


Vid frågor kan du kontakta någon i arbetsgruppen
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Mats Stenberg

mats.stenberg@skr.se

Kristina Folkesson

kristina.folkesson@skr.se

Anna Östbom

anna.ostbom@skr.se

Maria Svernehem

maria.svernehem@skr.se

Vår funktionsbrevlåda: franteoritillpraktik@skr.se

mailto:mats.stenberg@skr.se
mailto:kristina.folkesson@skr.se
mailto:anna.ostbom@skr.se
mailto:henrik.tuner@skr.se
mailto:franteoritillpraktik@skr.se


TACK FÖR IDAG!
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