
Välkommen!
introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete, 
förebyggande hälsoarbete och rehabilitering



Agenda

• Systematiskt arbetsmiljöarbete

• Förebyggande hälsoarbete
• Friskvård
• Med omtanke - samtal vid korttidsfrånvaro
• AFS 2015:4
• Företagshälsovård

• Arbetslivsinriktad rehabilitering
• Rehabiliteringsprocessen i Hultsfreds kommun
• Rehabiliteringskedjan och Försäkringskassan



Frisknärvaro och sjukfrånvaro 2017
närvaro och frånvaro i % av arbetad tid

94,8%

1,8%
3,4%

Summa av Frisknärvaro

Summa av
Långtidsfrånvaro

Summa av
Korttidsfrånvaro





Systematiskt 
arbetsmiljöarbete

(SAM)



Anställningsavtal

• Utföra arbete

• Följa arbetsgivarens ordningsregler

• Följa arbetsmiljöreglerna

• Samarbeta

• Lojalitet



Vad innebär SAM

• Definition

• Omfattning

• Ansvar

• Undersök

• Rätta till

• Följ upp

• Dokumentation

• Tillbud och arbetsskador



Definition

”att undersöka, rätta till (genomföra) och följa upp verksamheten 
på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och 
en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.



Omfattning

• Fysiska förhållanden (ex. lyft, buller, verktyg och maskiner)

• Psykiska förhållanden (ex. hantera konflikter, möta människor i 
svåra situationer och beslut med etiska dilemman)

• Sociala förhållanden (ex. samarbete, samspel och socialt stöd)

• Organisatoriska förhållanden (ex. ledning, kommunikation och 
handlingsutrymme)



Ansvar

Kommunfullmäktige

Reglemente

Nämnden

Delegationsordning

Förvaltningen

Fördelning

Verksamheten



Vad fördelas?

Arbetsuppgift (1) Ansvar (2)

1 2



KIA (tillbud och arbetsskador)

• Ägs av AFA-försäkring

• Tillbud

• Arbetsskada (olycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdom)

• 3:3a-anmälan (allvarliga tillbud och arbetsskador)

• Rapportering

• Vem vänder jag mig till för frågor



Förebyggande 
hälsoarbete



Friskvård

Om du mår bra kan du prestera bra!



Med omtanke
förebyggande samtal vid korttidsfrånvaro



AFS 2015:4
Arbetsmiljöverkets föreskrift om 

organisatorisk och social arbetsmiljö



Företagshälsovård
för medarbetare i Hultsfreds kommun



Dokumentation
” det som inte står, det finns inte”



Arbetslivsinriktad 
rehabilitering



SFB – AML – LAS 
Lagar som styr rehabiliteringsprocessen 



Att starta en rehabiliteringsprocess

Arbetsgivaren ska utreda behoven av rehabilitering när

• Medarbetaren är sjukskriven mer än fyra veckor

• Medarbetaren varit sjukskriven 6 tillfällen eller mer under ett år

• Medarbetaren själv begär 

• Chefen anser att det föreligger behov av rehabilitering



Vem/vilka är med i processen?

• Chef

• Medarbetare

• HR-konsult

• Fackligt ombud

• Försäkringskassan

• Företagshälsovården

• Primärvården



ÄRENDESTART
Sjuk mer än 4 veckor

Korttidsfrånvaro
[PK, CHEF]

ÄRENDESTART
Egen begäran

Chefens begäran
Läkarintyg

[MED, CHEF]
[PK, CHEF]

Samtal mellan 
sjukskriven och 
närmaste chef
[CHEF, MED]

Kontakt med 
företagshälsa eller 

annan vårdinrättning
[MED, FH, PK, VÅRD]

Om kontakt 
med vården 

behövs?

Om 
rehabiliterin

gsbehov 
föreligger?

AVSLUT
Inget ärende

AVSLUT AV ÄRENDE
- Återgång i 
ordinarie arbete

AVSLUT AV ÄRENDE
1. Återgång i ordinarie arbete 

ej möjlig
2. Rehabärendet avslutas
3. Omplaceringsutredning 

enligt LAS påbörjas

Om 
återgång till 

arbete?

Om 
återgång i 
ordinarie 
arbete är 
möjlig?

Upprätta 
handlingsplan

(blankett 3)
[CHEF, MED, PK]

Återkoppla till FK
[PK]

Uppföljning 
handlingsplan
[CHEF, MED]

Kontakt med 
företagshälsa eller 

annan vårdinrättning
[MED, FH, PK, VÅRD]

Anpassning av 
arbetsplats

[AG]

Återkommande samtal JA

JA

JA

NEJ

NEJNEJ

NEJ

JA

Start Identifiering / utredning

Rehabarbete / uppföljning

Avslut



Rehabiliteringskedjan



Ersättning från Särskild 
AGS-KL

…när Försäkringskassan har beslutat om att 
medarbetaren inte längre har rätt till sjukpenning



Avslut
Medarbetaren återgår till ordinarie tjänst 
med eller utan anpassning

Omplaceringsutredning enligt § 7 LAS



Sammanfattning

• Systematiskt arbetsmiljöarbete

• Förebyggande hälsoarbete
• Friskvård
• Med omtanke - samtal vid korttidsfrånvaro
• Företagshälsovård
• AFS 2015:4

• Arbetslivsinriktad rehabilitering
• Rehabiliteringsprocessen i Hultsfreds kommun
• Rehabiliteringskedjan och Försäkringskassan



Mer information

• Hultsfreds kommun www.hultsfred.se

• Sunt arbetsliv www.suntarbetsliv.se

• Försäkringskassan www.forsakringskassan.se

• Arbetsmiljöverket www.av.se

http://www.hultsfred.se/
http://www.suntarbetsliv.se/
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.av.se/

