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SKR arbete med sjukfrånvaro och stöd 
vid psykisk ohälsa

Riskorienterat 

arbetssätt

Stöd till chefer och HR psykisk 

hälsa i kristid
Riskorienterat arbetssättForskningssammanställning

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar/riskorienterat-arbetssatt/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar/forskningsoversikt-om-sjukfranvaro-och-atergang-i-arbete/


• Social & Health Impact Center (SHIC) ökar takten i omställningen 

mot proaktiva och ändamålsenliga välfärdslösningar med fokus på 

förbättrade sociala och hälsomässiga utfall. 

• SHIC är en oberoende kunskapsplattform som i samarbete med 

offentlig sektor och civilsamhälle utformar och testar lösningar för att 

surra alla runt masten, styra mot behovscentrerade utfall och lära sig 

på vägen.
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Utgångspunkt för arbetet

• Skifta fokus till att förebygga sjukskrivning

• Uppmärksamma betydelsen av korta sjukskrivningar

• Undersöka om en social investeringslogik kan vägleda satsningar 

på arbetsmiljö



Förstudie 2017

• Analys i 8 kommuner: Borås, Botkyrka, Gällivare, Håbo, 

Kungsbacka, Nynäshamn, Vänersborg och Örnsköldsvik

• Framtagande av beslutsunderlag och inbjudan att ingå i 

nationell pilot

• Botkyrka och Örnsköldsvik kom hela vägen i 

beslutsprocessen inom uppsatta tidsramar och påbörjade 

operativt arbete hösten 2018
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I kommunerna motsvarar sjukfrånvaron 54 700 heltidstjänster inom 
exempelvis skola och hemtjänst

7,2% Sjukfrånvaro i 

kommunerna
=

54 700 heltidstjänster

=

800 grundskoleenheter

1 600 förskolor

755 hemtjänstenheter

• Not: Storlek på enheter för beräkningar: 10 anställda per förskola, 20 anställda per grundskoleenhet och 30 anställda per 
hemtjänstenhet. Siffror baserade på statistik från skolverket och pilotkommuner



En koncentrerad riskgrupp står för en stor del av 

den korta sjukfrånvaron (dag 1-14)

Utöver det visar analyserna också att riskgruppen i mycket större utsträckning hamnar i en längre 

sjukskrivning efterföljande år och i större utsträckning avslutar sin anställning än andra

20% av de 

anställda står för…

63-82%* av korta 

sjukfrånvaron (dag 1-14)



Målgrupper för insatserna inom det sociala utfallskontraktet inkluderar 
riskindivider och riskarbetsplatser

Anställda i 

riskgrupp

Chefer för 

arbetsplatser med 

risk

Definition:

Arbetsplatser med hög och/eller ökande sjukfrånvaro

Anställda med fler än tre sjukfall de 

senaste tolv månaderna



Ett internt utfallskontrakt och ett utfallsbaserat 
leverantörskontrakt bidrar till ökad kontroll
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Finansiering

Förväntade utfall

Extern validerare

Validering av utfall

Utfall

Kommun

(Ekonomi / Internbank)

Projektorganisation

Extern Intern

Tjänste-

leverantörer

Stöd och performance mgmt.

Krav i kontrakt

Målgrupp

P4P-

avtal

Projektkontrakt 

HR

(Projektägare i kommunen)

• Kommunens projektägare förbinder sig gentemot 

kommunledningen att leverera specificerade 

insatser och sträva efter definierade mål

• Resursfördelningen mellan HR och 

kommunledning skapar behov av noggrann 

resultatuppföljning

• Leverantörens ersättning är beroende av utfall, 

vilket förstärker behovet av transparens och 

robust uppföljning



Genom investeringen finansieras tre olika insatser samt externt 
förändrings- och implementeringsstöd

Kartläggning, 

uppföljning och 

performance 

management

(SKL och RISE)

Insats i tre delar 

1. Hälsosupport för 

medarbetare

2. Agilt chefsstöd

3. Statistikstöd till 

ledning och HR

• Mottagande av sjukanmälan

• Risk-screening med validerade frågor

• Fortsatt stöd baserat på risk

– Uppföljning till åter i arbete

– Kontakt med chef, trepartssamtal, plan och ev. åtgärder och uppföljning

– Enligt ovan + koordinering till ord. vård, företagshälsa och karriärvägledning

• Risk-screening

• Stöd och coachning till chefer i utformning av handlingsplaner, genomförande av 

aktiviteter och medarbetardialog 

– Standardiserade utbildningspaket (tecken att uppmärksamma, stöd i samtal, SAM)

– Uppsökande kontakt för följsamhet till rutiner och handlingsplaner

• Uppföljning av definierade KPI

– sjukfrånvaro (omfattning och orsaker)

– följsamhet till rutiner (t ex tid till agerande)

• Grafiskt gränssnitt med beslutstöd för chefer och HR

Projekt-

organisation:

Oberoende uppföljning 

och styrning

Upphandlad 

leverantör med 

utfallsbaserad 

ersättning

Genomförs av 

kommunen med 

stöd från projekt-

organisation

Genomförs av 

kommunen med 

stöd från projekt-

organisation



RISE roll och insatsråd 

• Insatsråd 1 gång per kvartal för genomgång av utfall och beslut om 

aktiviteter

– HR direktör, ekonomi direktör, projektledare, representanter för 

leverantör av hälsosupport och representant för chefstödet

• Kontinuerliga arbetsmöten/avstämning kring utvecklingen av 

insatserna var annan vecka

• Stöd vid behov i kommunikation, utveckling av uppföljningen etc.

• Utbildning och coachning i förändringsledning

11



Chefsstödets övergripande arbetsprocess består av 
ett antal delkomponenter 
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Urval av prioriterade arbetsplatser

Analys för urval
Dialog, förankring 

och beslut
Genomförande

Stöd till prioriterade arbetsplatser

Prioritering 

och val av 

åtgärder

Kartläggnin

g

a b

Avslut av 

Chefsstödet

Avslut c

Löpande dokumentation 

Löpande uppföljning och utvärdering av arbetsprocess och resultat 

d

e

Arbetet sker på uppdrag av ansvarig chef

Uppföljning 

och 

utvärdering

Verksamhetsanalys

Beslut

Arbetshälsoekonomisk beräkning
Besluts 

underlag



Bättre arbetsmiljö en social investering?

11 april 2022

Vilka resultat uppnåddes i de sociala utfallskontrakten?



Behov & Målgrupp Insatser Utfall Ekonomisk modell

Socialt utfallskontrakt – en förändringsledningsmodell för 

att stödja berörda parter att samarbeta mot 

gemensamma utfall



Socialt utfallskontrakt ett gemensamt åtagande mellan 
ingående parter

• Ekonomiavdelningen

• HR-/personalavdelningen

• Privata utförare Aino Health respektive Previa
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Bättre arbetsmiljö och 

minskade 

korttidssjukskrivningar



Socialt utfallskontrakt ett gemensamt åtagande mellan 
ingående parter

• Ekonomiavdelningen

• HR-/personalavdelningen

• Privata utförare Aino Health respektive 

Previa

Finansiera 22 resp. 18 mkr

Ny resurs internt chefsstöd

Hälsosupport och bättre tillgång till 

statistik

RISE — Research Institutes of Sweden16

Bättre arbetsmiljö och 

minskade 

korttidssjukskrivningar



Hur upprättades utfallskontrakten i Botkyrka och 
Örnsköldsvik?

• Förstudie med analys av lokala data, forskningsöversikt, best 

practise

• Dialog med parter

• Upphandling

RISE — Research Institutes of Sweden17



Ett internt utfallskontrakt och ett utfallsbaserat 
leverantörskontrakt bidrar till ökad kontroll
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Finansiering

Förväntade utfall

Extern validerare

Validering av utfall

Utfall

Kommun

(Ekonomi / Internbank)

Projektorganisation

Extern Intern

Tjänste-

leverantörer

Stöd och performance mgmt.

Krav i kontrakt

Målgrupp

P4P-

avtal

Projektkontrakt 

HR

(Projektägare i kommunen)

• Kommunens projektägare förbinder sig gentemot 

kommunledningen att leverera specificerade 

insatser och sträva efter definierade mål

• Resursfördelningen mellan HR och 

kommunledning skapar behov av noggrann 

resultatuppföljning

• Leverantörens ersättning är beroende av utfall, 

vilket förstärker behovet av transparens och 

robust uppföljning



Genom investeringen finansieras tre olika insatser samt externt 
förändrings- och implementeringsstöd

Kartläggning, 

uppföljning och 

performance 

management

(SKL och RISE)

Insats i tre delar 

1. Hälsosupport för 

medarbetare

2. Agilt chefsstöd

3. Statistikstöd till 

ledning och HR

• Mottagande av sjukanmälan

• Risk-screening med validerade frågor

• Fortsatt stöd baserat på risk

– Uppföljning till åter i arbete

– Kontakt med chef, trepartssamtal, plan och ev. åtgärder och uppföljning

– Enligt ovan + koordinering till ord. vård, företagshälsa och karriärvägledning

• Risk-screening

• Stöd och coachning till chefer i utformning av handlingsplaner, genomförande av 

aktiviteter och medarbetardialog 

– Standardiserade utbildningspaket (tecken att uppmärksamma, stöd i samtal, SAM)

– Uppsökande kontakt för följsamhet till rutiner och handlingsplaner

• Uppföljning av definierade KPI

– sjukfrånvaro (omfattning och orsaker)

– följsamhet till rutiner (t ex tid till agerande)

• Grafiskt gränssnitt med beslutstöd för chefer och HR

Projekt-

organisation:

Oberoende uppföljning 

och styrning

Upphandlad 

leverantör med 

utfallsbaserad 

ersättning

Genomförs av 

kommunen med 

stöd från projekt-

organisation

Genomförs av 

kommunen med 

stöd från projekt-

organisation



Utfallsbaserad upphandling

• Fast pris 450 kr/anställd/år i tre år

• Utvärderingsparametrar

– Riskvillighet (25-75%)

– Tjänstens kvalitet
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450 kr

25% 75%

Möjlig 

premie

R/2R



Sammanfattning socialt utfallskontrakt Botkyrka och Örnsköldsvik

• Kontraktsperiod: Sep 2018-Nov 2021

• Investering: 40 mkr

• Målgrupp: Anställda med minst fyra korttidsfrånvarotillfällen 

per 12-månadersperiod samt arbetsplatser med hög eller 

stigande sjukfrånvaro

• Utförare: Interna team samt Aino Health (Botkyrka) och 

Previa (Örnsköldsvik)

• Finansiär och utfallsbetalare: Ekonomiavdelningarna i 

kommunerna



Finansiell riskdelning

22

Aino Health Previa

Andel av  total 

investering 37% 44%

Risk 50% 75%

Aktivitetsbetalning 4,2 MKR 1,92 MKR

Utfallsbetalning 0-6,3 MKR 0-8,65 MKR



Hur beräknas utfall?

• Nettoförändring i antal korttidsfrånvarodagar per anställd under 

projekttiden (36 månader) jämfört med referens

• Referensperiod är närmsta 12-månadersperiod före projektstart

• Jämförelse gör månad för månad, varje månad jämförs med 

motsvarande i referensperioden

• För att inte räkna med externa fluktuationer i sjukfrånvaro görs en 

trendjustering med hjälp av Försäkringskassans sjukpenningtal



Utveckling av korttidssjukfrånvaro i Örnsköldsvik
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Utveckling av korttidssjukfrånvaro i Botkyrka

RISE — Research Institutes of Sweden25



Utfallet har justerats för att räkna bort en generellt lägre 
sjukfrånvaro t.o.m. februari 2020 
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Botkyrka (okt 2018-feb 2020)

• Värde sjukdag: 2080 kr

• Kostnad för perioden då utfallskontraktet var 

aktivt: 10,8 mkr

• Totalt värde av sparade dagar: 14,7 mkr

• Projektets nettoresultat: 3,9 mkr

• Andel som tillfaller Aino i utfallsersättning: 2,7 

mkr

• Kommunens netto: 1,2 mkr

• Värde sjukdag: 1765 kr

• Kostnad för perioden nov 2018-feb 2020: 7,7 

mkr

• Totalt värde av sparade dagar: 8 mkr

• Projektets nettoresultat under perioden: 0,3 mkr

• Andel som tillfaller Previa i utfallsersättning: 0 

kr*

• Kommunens netto vid antagande om samma 

utveckling som före pandemin: 0,6 mkr**

Örnsköldsvik (nov 2018-feb 
2020)

* Örnsköldsvik valde att inte avbryta utvärderingsmodellen under pandemin 

** Linjär framräkning av antalet minskade dagar över hela perioden



Sociala utfall

• Hållbart Medarbetarengagemang (HME)

– Mäter tre dimensioner, Motivation, Ledarskap och Styrning
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HME i Örnsköldsvik
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HME i Botkyrka
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Behov av bättre mjuka arbetsmiljömått för att mäta 
förändring på arbetsplats- och individnivå

RISE Social & Health Impact Center. (2021). Mätning av mjuka värden—Hur får vi bra beslutsunderlag? (SHIC 2021:02). RISE Research Institutes of Sweden. 

https://doi.org/10.17605/OSF.IO/QRCHA31



Slutsats

• Pandemin störde utvärderingsmodellen 

• De 16 respektive 17 mätpunkter som finns före mars 2020 indikerar att 

insatserna inom det sociala utfallskontraktet gav ett klart positivt resultat i 

Botkyrka och ett svag positivt resultat i Örnsköldsvik

• Både Botkyrka och Örnsköldsvik uppvisade positivt ekonomiskt netto t.o.m. 

februari 2020

• De sociala utfallen indikerar ingen förändring av arbetsmiljön, men det saknas 

bra underlag för att dra slutsatser om de mjuka värdena

RISE — Research Institutes of Sweden32



Sociala investeringar i 

Uddevalla kommun

Resa från fond till medel gav 

spännande investering



Hur var det?

• Social investeringsfond med återbetalning (2013)

• Utvärdering av arbetsformen visade på utmaningar 

kopplade till styrning och ledning i samverkan

- Krångligt att ansöka och starta upp

- Ansvarsfrågan svår i samverkan

- Önskar mer tydlighet i projekt och uppföljning

- Avsaknad av/svag implementeringsplan

Krävde revidering för överlevnad



Vad förändrades?

• Ingen återbetalning framåt, men krav om 50/50 

finansiering mellan kommunens sociala 

investeringsmedel och projektet

• Tydligare koppling till kommunens styrande 

dokument

• Tydligare ansökningsprocess med nytt steg om 

idéprövning som ”light-ansökan” för att sedan få 

hjälp att ta fram en fullständig ansökan 



Forts.

• Möjliggöra för kommunen att styra med inriktning på 

särskild målgrupp efter behovsanalys och process

• Förstärka uppföljning och implementering enligt 

önskemål från nuvarande projekt

• Tydliggöra styrning och ledning för sociala 

investeringar centralt och i projekten

• Ta fram mallar för ökad tydlighet



Hur blev det?

• Vår första ansökan, TSI- Tidigt samordnade insatser

• Pröva riktlinjerna

– Stöd i ansökningsförfarandet

– Förankringsarbete 

– Stöd i framtagande av verksamhets- och 

uppföljningsplan

• Förvaltningsövergripande organisation- En 

utmaning!



Forts. TSI- Tidigt samordnade insatser

• Tvärprofessionellt team med barnet i centrum 

• Arbeta förebyggande med barn i riskzon samt stärka 

kompetens och ge verktyg till basverksamhet

• Målsättning två pilotskolor...

• ”Det är så här vi måste jobba!”

• Uppmärksammas nationellt 



Framgångsfaktorer

• Tydligare styr- och ledningsstruktur såväl på politisk-

som tjänstemannanivå, centralt och i projekt

• Kraftigt förstärkt samverkan och samarbete mellan 

den centrala arbetsgruppen och projektet

• Mycket förbättrade förutsättningar till uppföljning 

och implementering

• Helt ny process för hur vi arbetar strategiskt för att 

stötta våra investeringar från idé till uppföljning och 

implementering



Tack för oss!



Nationell utfallsfinansiering

Uppdrag 

Psykisk Hälsa



Bakgrund – förstudie nationell utfallsfinansiering

• Drivs av SKR och RISE med stöd från Vinnova

• Syfte

– Utreda hur nationell utfallsfinansiering kan fungera som stödstruktur 

för implementering, vidmakthållande och spridning av innovationer 

inom välfärdssektorn.

• Metod

– Intervjuer med politiker och tjänstemän i kommuner, regioner och på 

statlig nivå

– Omvärldsbevakning

– Genomläsning av rapporter kring sociala investeringar, tvärsektoriell 

styrning och stödstrukturer 



Sociala investeringar
- från perspektiv och finansiering till systematiskt arbetssätt

43

Förändrat 

tankesätt

Finansiera 

tidiga 

insatser

Metod-

utveckling, 

innovationer

Följa upp 

resultat

System-

förändring

2010 2020

”Lönsamt 

med tidiga 

insatser”

”Gör vi det vi sagt 

att vi ska göra?”

”Hur får vi flera 

aktörer att arbeta 

mot samma 

mål?”



Behov – förebyggande och träffsäkra välfärdsinsatser 

• Bristande institutionell kapacitet för tvärsektoriellt arbete

• Incitament – ta hänsyn till att nyttor fördelas på många aktörer och över tid

• Utfallsfokus! 

• Stöd för att initiera sociala investeringar och utfallskontrakt

– Förberedelser

– Genomförande

– Uppföljning och utvärdering

– Kapacitet att ta emot och utnyttja de resultat som skapats



Exempel på riskfaktorer för negativa utfall (familjenivå)
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RISE Social & Health Impact Center (2021). Risk- och skyddsfaktorer – vad vet vi och vad kan göras med kunskapen? (SHIC 2021:03). RISE Research Institutes of Sweden. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/935B

Kriminalitet

Missbruk

Psykisk 

ohälsa

Utanförskap

Våld



Exempel på insatser med stöd från forskning i Sverige

Familje-/föräldraskapsstöd:

• Family Check-Up och iKomet

• Växa Tryggt, Rinkebymodellen, 

Utökade hembesök (baserade på 

Family-Nurse Partnership

• Komet, COPE, Connect, De 

Otroliga Åren

• Alla Barn i Centrum (ABC)

• Triple P

Skolbaserade insatser:

• Skol-KOMET

• Olweusprogrammet mot mobbning

• PAX i skolan och Höjaspelet (varianter 

av Good Behavior Game)

• Mentors in Violence Prevention (MVP)

• Förskola: Promoting Alternative 

Thinking Strategies (PATHS)

RISE Social & Health Impact Center (2021). Risk- och skyddsfaktorer – vad vet vi och vad kan göras med kunskapen? (SHIC 2021:03). RISE Research Institutes of Sweden. 

https://doi.org/10.17605/OSF.IO/935B46



Utmaningar

• Mäta och följa upp sociala och hälsomässiga värden

• Värdera nyttan av förebyggande insatser

• Behålla utfallsfokus

• Implementera insatser i praktiken

• Att gå från ord till handling brett och samordnat
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Behövs omfattande 

stöd

Flera andra länder 

har inrättat stöd för 

sociala investeringar

Finansiering som 

ger incitament



Inriktning på förslag till nationell utfallsfinansiering

• Utredning om långsiktig form och samtidig pilot för att pröva (inom ramen 

för nuvarande regelverk)

• Delegation med relevanta myndigheter anknutna, exv. ESV i styrande roll

• Överenskommelse med SKR och RISE för operativt och 

implementeringsstödjande arbete

• Finansiering för

– Stöd till analys, framskrivande av förslag, lärande och utvärdering

– Statlig utfallsbetalning (ekonomisk riskdelning upp till 50% av 

investering)

– Implementering och spridning
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Prioriterade behov och 

uppföljningsbara utfall

Första 

gallring

Gediget beslutsunderlag 

och beslut om finansiering

Utvärdering och 

ev. utbetalning

Ny process 

initieras

Spridning av 

utfallsfokuserade och 

effektiva arbetssätt

Stöd till 

vidmakthålland

e

Utbildningsmaterial 

och ev. ny 

utlysning

Förankring av syfte och 

prioriterade utfall 1

Utlysning  av 

utfallsfinansiering 2

Bearbetning   

av 

kvalificerade 

initiativ

3

Stöd för 

genomförande 

av beslutade 

initiativ

4

Implementering 

och spridning5

Process för utfallsfinansiering



En försöksverksamhet för nationell 
utfallsfinansiering, 365 mkr 2023-2028

• 10-20 konstellationer av kommuner, regioner och nationella 

myndigheter får möjlighet att parallellt driva utvecklingsarbete mot 

gemensamt utfallsområde där staten åtar sig att betala 

utfallsersättning

• 170 mkr åtagande om utfallsersättning ger sociala investeringar om 

340 mkr

• 100 mkr för stöd, utvärdering och spridning

• Satsningar om 10-50 mkr per konstellation under 3-5 år



Projekt 

A:1

Nationell utfallsfinansiering

Tekniskt stöd Garanti-finansiering Utfalls-finansiering
Implementerings-

finansiering

EU
(strukturfonder)

Staten

Investerare/

privata fonder

Privata utförare
Privata utförare

Privata utförare
Privata utförare

Privata utförare
Privata utförare

Privata utförare
Kommuner

Privata utförare
Privata utförare

Privata utförare
Regioner

Privata utförare
Privata utförare

Privata utförare
Myndigheter

Andra lån för social 

hållbarhet, exempelvis 

via Kommuninvest

Portfölj 1 –

tema A

Portfölj 5 –

tema E

Portfölj 3 –

tema C
Portfölj 4 –

tema D

Portfölj 2 –

tema B

Projekt 

B:1

Målgrupp

EU
(finansiella instrument)



Nationell utfallsfinansiering
Gränssnittet offentligt/privat regleras via offentlig upphandling

Konstellatione

r

av kommuner, 

regioner, 

myndigheter

Offentlig sektor och 

offentlig finansiering

Privat sektor och 

privat finansiering

Nationell utfallsfinansiering

• Stöd för analys, uppföljning och 

utvärdering

• Incitament för att ta hänsyn till externa 

effekter

• Ekonomisk riskdelning mellan 

huvudmän

• Finansiering för spridning och 

implementering

Privata finansiärer och investerare

• Likviditet

• Riskdelning

• Rådgivning

Offentlig upphandling

• Överenskommelse om 

vilka utfall som ska 

uppnås

• Utfallsbaserad ersättning

• Modell för gemensam 

operativ styrning

Konstellatione

r

av kommuner, 

regioner, 

myndigheter

Konstellatione

r

av kommuner, 

regioner, 

myndigheter

Konstellatione

r

av kommuner, 

regioner, 

myndigheter

Konstellatione

r

av kommuner, 

regioner, 

myndigheter

Privata 

utförar-

organisationer

Privata 

utförar-

organisationer

Privata 

utförar-

organisationer

Privata 

utförar-

organisationer

Privata 

utförar-

organisationer



Nästa steg

• Förstudierapport lämnad, förankras med berörda aktörer

• Dags för verkstad - pilot nationell utfallsfinansiering 2023-2028!

• Förutsätter beslut som samordnas över departement med 

Finansdepartementet som central intressent



Riskorienterat arbetssätt
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Lärdomar från SKRs forskningsöversikt:

• Systematiskt helhetsgrepp 

• Tidiga och förebyggande insatser 

• Arbeta med fokus på Riskgrupper

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/forebygga-och-forkorta-

sjukskrivningar/forskningsoversikt-om-sjukfranvaro-och-atergang-i-arbete/

Forskning på sjukfrånvaro betonar vikten av att 

arbeta på flera nivåer med att minska sjukfrånvaro
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Fas 1: Analys av sjukfrånvaro och 

riskgrupper i fem regioner och åtta 

kommuner

Fas 2: Utveckling av riskorienterat 

arbetssätt

Fas 3: Pilottest och uppföljning av 

riskorienterat arbetssätt i Region 

Norrbotten och Region Skåne
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Frisk Risk Sjukskriven
A

K
T

IV
IT

E
T

S
N

IV
Å

Medarbetare 

Arbetsplats

Organisations-

övergripande 

ledning och 

styrning

D. medarbetare som är på väg 

tillbaka i arbete eller  nyligen 

återgått i arbete efter sjukskrivning

C. medarbetare med upprepad 

korttidssjukfrånvaro, 

ej tidigare sjukskrivning

B. arbetsplatser med hög och 

ökande sjukfrånvaro

A. arbetsplatser med många 

medarbetare med upprepad 

korttidsfrånvaro
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Övergripande ledning behöver förstå och prioritera frågan, skapa förutsättningar för 

chefer, skapa organisatoriska förutsättningar samt följa upp arbetet.



Frisk

Risk

Sjukskriven

A
K

T
IV

IT
E

T
S

N
IV

Å

Medarbetare 

Arbetsplats

Övergripande 

Ledning och 

styrning

58



R
is

k
o

ri
e

n
te

ra
t 

a
rb

e
ts

s
ä

tt

Den modell med tre riskorienterade insatser som testades i Region Skåne 
och Region Norrbotten 

”Reko-AG”

”Riktat 

arbetsplatsstöd”

”Mötesplats vård 

och arbete”

Projektteam 

Region 

Norrbotten

Projektteam 

Region Skåne

Workshop i 

Region 

Norrbotten



Uppfattning & nöjdhet Både medarbetare och chefer är generellt sett nöjda med insatserna, särskilt 

vad gäller arbetsplatsstödet

Kompetensförsörjning

Regionens kostnader

Sjukfrånvaron har minskat med 1,5 nettodagar per medarbetare i hela 

regionen, och 2,9 nettodagar för medarbetare i den direkta målgruppen. Nationell 

trend under motsvarande period i snitt var en minskning på 0,2 nettodagar.

Inom piloten motsvarar minskningen i sjukfrånvaro ca 17 heltidstjänster 

åter i arbete

Kostnaderna för sjukfrånvaron har minskat med ca 1550 kronor per medarbetare 

i regionen, 3650 kronor för den direkta målgruppen. Totala beräknade direkta 

årskostnaden för sjukfrånvaron minskade med cirka 11,3 miljoner kronor.

Sjukfrånvaro



1

2

3

4

5

Ta del av en introduktion till 

riskorienterat arbetssätt

Genomför ett självtest för att 

identifiera behov i din organisation

Välj metoder och verktyg för att 

stärka era arbetssätt

Sätt igång – för in valda metoder 

och verktyg i löpande arbetssätt

Följ upp och justera

Introduktion

s-utbildning

(steg 1-2)

Fem steg i riskgruppsorienterat arbetssätt SKRs erbjudande för att stödja införandet

Fördjupning 

i olika 

metoder och 

verktyg (steg 

3)

Fördjupning 

praktiskt 

införande 

(Steg 4)

Analys och 

uppföljnings

-utbildning 

(steg 5)

Börja med Välj hur ni vill fördjupa 

kunskaper utifrån behov och 

önskemål

Genom utbildningarna får 

ni samtidigt:

• tillgång till utbildnings-

materialet efteråt 

• fler metodstöd och 

verktyg som kan vara 

ett stöd i arbetet

• handledning från SKR 

v



Utbildningar hösten 2022

• Tisdag 6 september kl 09.00-12.00: Introduktion till riskorienterat arbetssätt

• Torsdag 6 oktober kl 09.00-12.00: Introduktion till riskorienterat arbetssätt

• Tisdag 18 oktober kl 09.00-16:00: Analysutbildning för controller och projektledare

• Tisdag 25 oktober kl 09.00-14.00: Fördjupning – arbetsplatsinriktade åtgärder

• Tisdag 15 november kl 09.00-14.00: Fördjupning – medarbetarinriktade åtgärder

Information om utbildningarna

Information om utbildningarna

