KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 2.3.2-665-2010
SID 1 (3)
2011-02-28

STÖD TILL NÄMND OCH FÖRVALTNING

Handläggare: Christin Bjuggren
Telefon: 08 508 08 015

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2011-03-17

Svar på frågor om sjukfrånvaro
Förvaltningens förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Karin Norman
stadsdelsdirektör
Frågor om minskad sjukfrånvaro
Stadsdelsförvaltningen lämnade vid sammanträdet den 16 december 2010 en
rapport om sjukfrånvaron. Med anledning av rapporten ställde Jan-Åke Porseryd
(S) kompletterande frågor som stadsdelsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att
besvara. De kompletterande frågorna framgår av bilaga.
Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en del av stadsdelsförvaltningens
hälsofrämjande arbete. En låg sjukfrånvaro är av avgörande betydelse för såväl
verksamhetens kvalitet som för medarbetarnas välbefinnande. Sjukfrånvaron följs
upp regelbundet och rapporteras till stadsdelsnämnden i tertialrapporter och
verksamhetsberättelse.
De insatser som har genomförts för att minska sjukfrånvaron har gett resultat
främst på långtidsfrånvaron. Arbetet inriktas nu än mer på att minska den korta
sjukfrånvaron. Det sker bland annat genom tidigt agerande tillsammans med
företagshälsovården. Det sker även genom ett konsekvent agerande genom en
förstärkt tillämpning av stadens rehabiliteringsprocess. En av förvaltningens PAkonsulter har ett särskilt uppdrag att samordna och följa upp tidiga insatser vid
sjukfrånvaro. Dessa åtgärder är en del av det systematiska rehabiliteringsarbetet.
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Det systematiska rehabiliteringsarbetet
Det systematiska rehabiliteringsarbetet bedrivs i enlighet med den gemensamma
rehabiliteringsprocess som kommunfullmäktige har fastställt. Rehabiliteringsprocessen är fastställd enligt en tydlig struktur och utgår från arbetsgivarens
ansvar för arbetsmiljön. I rehabiliteringsprocessen beskrivs vilket ansvar chef,
medarbetare, fackliga organisationer, företagshälsovård, behandlande läkare samt
personalfunktionen har. Där fastställs rutiner vid sjukskrivning och vikten av ett
tidigt agerande vid tecken på ohälsa.
Minskad sjukfrånvaro
Den yrkesgrupp där sjukfrånvaron har minskat mest mellan 2009 och 2010 är
undersköterskor. Motsvarande jämförelse mellan verksamheter saknas, men
äldreomsorgen – där undersköterskor arbetar – har en förhållandevis låg
sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har minskat i ungefär lika stor utsträckning bland män
som bland kvinnor. Den åldersgrupp som har den största minskningen är bland
medarbetare som är 40-49 år.
Ålder
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år

2009
5
7,2
8
8,3

2010
4,2
5,9
5,6
7,8

Befattning
Barnsköt
Förskollär
Socialsekr
Undersköt
Vårdbitr
Bist.bedöm

2009
5,7
7,9
3,2
7,9
13,4
10,3

2010
5,9
7
2,5
5,3
10,3
11,8

Stadsdelsförvaltningen har av det befintliga underlaget inte kunnat se vid vilka
diagnoser sjukfrånvaron har minskat mest.
Under 2010 slutade 94 medarbetare sin anställning. Av dessa var åtta sjuka 60
dagar eller mer (8,5 %). Stadsdelsförvaltningen anser därför inte att det går att dra
slutsatsen att medarbetare med hög sjukfrånvaro har slutat i större utsträckning än
andra.
Stadsdelsförvaltningens arbete med att minska sjukfrånvaron ingår som en del i ett
aktivt hälsofrämjande arbete. Ett tidigt och konsekvent agerande är viktigt för att
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motverka långvarig sjukfrånvaro. Det målmedvetna arbetet med att minska
sjukfrånvaron visat resultat. Den undersökning som visar att människor arbetar
trots att de känner sig sjuka har stadsdelsförvaltningen inte tillräckligt underlag för
att kunna ha någon uppfattning om.
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