Erbjudande om stöd till utvecklingsarbete:

Riskorienterat arbetssätt för att förebygga
sjukfrånvaro och bidra till friskare
arbetsplatser
Bakgrund
SKR har utifrån forskning om sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner och fem
regioner genomfört ett utvecklingsarbete som fått positiva effekter på sjukfrånvaron. Det har
resulterat i en rapport från pilotprojektet, en metodhandbok och olika utbildningar som
stödjer planering och införande av ett riskorienterat arbetssätt. Syftet är att förebygga
sjukfrånvaro och bidra till friskare arbetsplatser.

Några viktiga resultat från utvärderingen av pilotstudien i två regioner är att medarbetare
och chefer var nöjda med arbetssättet samt att det också har lett till lägre sjukfrånvaro och
minskade kostnader. Riskorienterat arbetssätt är på många vis en del av det systematiska
arbetsmiljöarbetet och är utformat för att fungera i både kommuner och regioner.

Målgrupp
För organisationer som har planerar genomgå fördjupningsutbildning inom riskorienterat
arbetssätt och vill ha ett kontinuerligt stöd för planering och implementation.

Fördjupningsutbildningar
SKR erbjuder fördjupningsutbildning inom tre olika områden:


Arbetsplatsinriktade insatser



Medarbetarinriktade insatser



Analys och uppföljning

I fördjupningsutbildningarna får ni ta del av metodstöd och verktyg, handledning och forum
för fortsatt erfarenhetsutbyte med andra kommuner/regioner som genomför utbildningen
samtidigt. För att vara framgångsrik i utvecklingsarbetet ser vi gärna att några medarbetare
per organisation bildar ett team och genomgår utbildningarna tillsammans.

Stöd för införande
SKR erbjuder två olika stödpaket, skillnaden dem emellan är antalet handledningstillfällen
samt ett fördjupningsmoment. Vid behov finns naturligtvis möjlighet att köpa ytterligare
handledningstid.

Paket 1


Två handledningstillfällen à 60 minuter



Två gruppträffar för erfarenhetsutbyte med andra kommuner och regioner



Tillgång till material och verktyg samt projektplats för dialog



Kostnad: 15 000 kronor per deltagande kommun/region

Paket 2


Fyra handledningstillfällen à 60 minuter



Två gruppträffar för erfarenhetsutbyte med andra kommuner och regioner



Tillgång till material och verktyg samt projektplats för dialog



Fördjupningsmoment: Stärka samarbetet mellan er som arbetsgivare och hälsooch sjukvården för att förbättra kontakten kring sjukskrivna medarbetare



Kostnad: 25 000 kronor per deltagande kommun/region

Genomförande
-

Deltagande organisation avgör i samråd med SKR när de önskar genomföra
handledningstillfällen.

-

Tidpunkt för erfarenhetsutbyte i grupper bestäms i dialog med deltagande regioner
och kommuner.

-

De som valt Paket 2 kommer efter samråd med SKR bestämma tid för
fördjupningsmomentet om stärkt samarbete mellan arbetsgivare och hälso- och
sjukvården för att förbättra kontakten kring sjukskrivna medarbetare.
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