
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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