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MINSKAD SJUKFRÅNVARO 2009

SÄRSKILT PROJEKT FÖR SÄNKT SJUKFRÅNVARO
För att utveckla långsiktigt mer hälsosamma och effektiva arbetsplatser är det viktigt att
ha en strategi som omfattar såväl individ-, som grupp- och organisationsnivå. Känslan av
sammanhang i arbetet är centralt för medarbetarens hälsa. Det är viktigt att det finns en
röd tråd och förståelse mellan förvaltningens vision, mål och värderingar och
förutsättningar för arbetsgruppers och dess samarbete. Viktigt är också hur ledarskapet
fungerar; hur kommunikation och dialog förs relaterat till den enskilda medarbetarens
arbetsuppgifter och de krav som ställs på henne. Det ska kännas meningsfullt att komma
till jobbet inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning oavsett var jag jobbar! Det jag gör
ska bidra till att vi når våra mål.

Organisationen
Visioner, Mål, Värderingar

Organisationskultur

Teamet/ gruppen

Individen

Samarbete, Kommunikation,

Kost, Kondition, Sömn,

Ledarskap, Feedback

Återhämtning
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I projektet för sänkt sjukfrånvaro kommer aktiviteter inom alla nivåer att förekomma.
Utgångspunkten är dels att aktivt bearbeta gruppen långtidssjukskrivna men också att
klargöra vad vi ska göra och prioritera för att undvika sjukskrivningar. Tyngdpunkt
kommer inledningsvis att ligga på individnivå.
När det gäller värderingar finns för närvarande inte en gemensam värdegrund
konkretiserad som gäller för hela förvaltningen. Frånvaron av uttalat gemensamma
värderingar är en av de synpunkter som framkommit under arbetet med ”Friska
Kungsholmen” under 2008. Att jobba med värderingar som styrmedel anses vara en
framgångsfaktor bland framgångsrika organisationer. Under projektet kommer ett
värdegrundsarbete att inledas.
De särskilda satsningarna under 2008 med chefsträning, fokusgrupper och ett stort antal
second opinion utvärderas. Arbetssätten tillämpas också under 2009 och kompletteras
med ytterligare inslag. Med Help som användes av fyra enheter under 2008 har
utvärderats med gott resultat. Under 2009 prövas Med Help i hela förvaltningen. Effekten
av det ska utvärderas 2010.
SAMMANFATTNING
•

Företagshälsovården S:t Erikshälsan engageras i regelbundna genomgångar av
samtliga de långtidssjuka (>60 dagar) som granskats i second opinion (såväl
granskningar genomförda 2008 som nytillkommande). Vid genomgångarna kan
också annan sjukfrånvaro diskuteras. Förvaltningens insats är personalkonsulent,
personalchef och ledningsgrupp.

•

Anslutning till Med Help utvidgas och gäller för hela förvaltningen, i syfte att
erbjuda sjuka omedelbar och professionell kontakt vid sjukdom men även för att
ge chefer bättre möjligheter till uppföljning och åtgärder genom den förbättrade
sjukfrånvarostatistik.

•

Värdegrundsarbete påbörjas i syfte att nå för alla medarbetare gemensamma
värderingar som ska vägleda oss i våra insatser och uppträdande visavi våra
brukare och varandra.
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SYFTE, PROJEKTMÅL OCH EFFEKTMÅL
Kungsholmens stadsdelsförvaltning ska utveckla verkningsfulla arbetssätt för minskad
långtidssjukfrånvaro och minska inflödet till långtidsfrånvaron. Chefers kompetens ska
höjas.
Projektmål/delmål 2009: Minskat antal långtidssjuka med 25 procent.
Projektmål/delmål 2010: Ytterligare minskning av antalet långtidssjuka med 25 procent.
Effektmål:

Uppnå målet om en samlad sjukfrånvaro om högst 5 procent.

BESKRIVNING AV NULÄGET
Kungsholmens stadsdelsnämnd har en fortsatt hög sjukfrånvaro. En stor del av frånvaron
utgörs av långtidssjukskrivningar (>60 dagar) med omkring 70 personer i sjukskrivning
eller med tillfällig sjukersättning på hel- eller deltid. Tidigare insatser har minskat
gruppen, men inte i tillräcklig omfattning. Arbetsmetoder och åtgärder för att begränsa
nytillkommande långtidssjuka behöver utvecklas ytterligare.
MÅLGRUPPER, ANTAL OCH YRKEN
Hittills har de personalintensiva verksamheterna inom barn och ungdom samt omsorgen
om äldre och funktionsnedsatta varit prioriterade vid second opinion m.m., men
målgruppen nu är samtliga långtidssjuka. En majoritet av de långtidssjuka har
anställningar inom förskola (både barnskötare och förskollärare) men ett antal återfinns
också inom omsorgerna (vårdbiträden, undersköterskor och vårdare). Antalet inom övriga
verksamheter är mindre och utgör endast omkring 20 procent av det totala antalet.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH ARBETSMETODER
Berörda chefer, personalkonsult samt läkare och organisationskonsult från företagshälsovården bildar en grupp för beredning och beslut. Försäkringskassan deltar då så är
lämpligt. Gruppen träffas regelbundet och behandlar vid varje tillfälle ett eller flera
enskilda ärenden. I arbetet prioriteras de långtidssjuka medarbetare som riskerar att bli
utförsäkrade från försäkringskassan.
Varje enskilt ärendes nuläge diskuteras. Ansvar för fortsatta steg enligt
rehabiliteringskedjan tydliggörs. Beslut om eventuell arbetsförmågebedömning eller
andra insatser tas.
Beslutsgruppen leds av stadsdelsdirektören eller medlem i ledningsgruppen som utses av
stadsdelsdirektören.
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Månadsvisa och vid behov individuella uppföljningar av enheters sjukfrånvaro. Enheter
med sjukfrånvaro över åtta procent arbetar fram åtgärdsplaner för sänkt frånvaro.
Åtgärdsplaner redovisas i förvaltningsledning.
PROJEKTEKONOMI
Förvaltningens egeninsats beräknas uppgå till kostnader motsvarande 1,0 tjänst
(personalkonsulent + styrgrupp m.m.) och en kostnad på 500 tkr.
Konsultinsatser bedöms behövas till en sammanlagd kostnad om 750 tkr.
Utökad insats från Med Help om 270 tkr.
Projektet totalt beräknas kosta 1 520 tkr.
ANSÖKT BELOPP
Två tillfällen per månad i tio månader, två konsulter plus förberedelser

130 tkr

Övriga externa insatser

125 tkr

Second opinion (15-20 stycken)

100 tkr

Arbetsförmågebedömningar (15 stycken)

270 tkr

Med Help

135 tkr

Summa

760 tkr

UPPFÖLJNINGSPLAN
Projektets resultat följs kontinuerligt av förvaltningsledningen som styrgrupp
kompletterad med personalchef.
Resultaten redovisas två gånger per termin i förvaltningsgruppen.

