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1 Sammanfattning av satsningen 
Mänsklighetens befolkning koncentreras i allt högre utsträckning till stora befolkningscentra. 
Sedan slutet av 2008 bor hälften av jordens befolkning i städer enligt FN´s befolkningsfond 
UNFPA (SvD 2008-03-08). En utveckling som, enligt Kjell A. Nordström professor på 
Handelshögskolan i Stockholm, kommer att leda till att 80% av världens befolkning bor i 
städer om 30 år (DI 2017-01-24). Detta leder naturligt till ökade utmaningar för sjukvården 
som har att verka i en allt komplexare kontext. Karolinska Universitetssjukhuset levererar 
sjukvård i världsklass, har en mängd spjutspetskompetenser och ligger i framkant inom den 
medicinska läkarvetenskapen. Det är därför av största vikt att arbetsmiljön på sjukhuset 
utvecklas för att möta dessa utmaningar. En ökad arbetsbörda riskerar att leda till en allt 
större påfrestning på sjukhusorganisationen och en högre sjukfrånvaro. Detta påverkar i sin 
tur utförarnas möjligheter att leverera en högkvalitativ sjukvård.  
 
Den höga och ökande sjukfrånvaron på Karolinska Universitetssjukhuset ställer krav på ett 
förstärkt arbetsmiljöarbete. Därför initierades ett projekt för att hitta möjliga 
förbättringsområden med stöd från Arbetsmiljölyftet. Arbetsmiljön ska också kopplas till 
utmaningar som bemanning, personalomsättning, vårdplatser samt allas fokus – patienten 
först. 
 
Detta projekt har undersökt och utvecklat hur Karolinska Universitetssjukhuset på bästa sätt 
kan arbeta systematiskt och innovativt med arbetsmiljöfrågorna. Frågor och utmaningar om 
medarbetarnas arbetsmiljö är av största betydelse för att sjukhuset ska kunna leva upp till 
målet att ge högkvalitativ och god vård i tider av stora förändringar. 
 
Projektet har bestått av nulägeskartläggning, bearbetning och omstöpning av sättet att 
fördela arbetsmiljöuppgifter i den nya verksamhetsmodellen, säkring av 
arbetsmiljökunskaper hos chefer samt ett antal piloter där arbetsmiljöverktyg och metoder 
tagits fram och testats. 
 
Projektet inleddes med genomförandet av en nulägesanalys. Den sökte kartlägga sjukhusets 
arbetsmiljösituation - nuläge och önskat läge, möjligheter och utmaningar, hur 
arbetsmiljöarbetet bedrivs samt förutsättningarna för detsamma. Metoden byggde på 
faktainsamling, analys och intervjuer av ett antal chefer på olika nivåer i verksamheterna 
samt representanter från fackförbund och medarbetare inom HR. Nulägesrapporten låg 
sedan till grund för projektets fortsatta utvecklingsarbete. Rapporten visade att 
sjukskrivningarna långsamt stiger och att kostnaderna för korttidssjukfrånvaron ökar. Det 
framkom också att många anser att arbetsmiljön har bäring på sjukhusets utmaningar: att 
rekrytera, behålla personal, dess kultur samt kvalitén på ledarskapet. 
 
Nulägesrapporten visade att arbetsmiljöarbetet bedrivs i varierande grad och med varierande 
kvalitet inom sjukhusets verksamheter. 
 
Projektet arbetade med tre delar  
 

1. En analys och ett förslag på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras, ansvarsfördelas 
och delegeras i den nya tematiska organisationen och verksamhetsmodellen. 
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2. Projektet inventerade lagar och krav, som organisationen och dess ansvariga måste 
uppfylla, samt hur man på bästa sätt säkerställer hur chefer ska kunna ta sitt legala 
arbetsmiljöansvar och öka sina arbetsmiljökunskaper. 

3. Projektet testade det webbaserade hälso- och arbetsmiljöverktyget Health Watch. 
Projektet arbetade tillsammans med chefer och rehabiliteringskonsulter även fram 
verktyget Hälsosamtal, som ska användas i det förebyggande arbetsmiljöarbetet för 
att minska korttidssjukfrånvaro. 

 
Projektets sammanfattade resultat: 
Projektet har arbetat fram en modell och tydliggjort för hur de nya cheferna ska ta sina 
fördelade arbetsmiljöuppgifter i den nya organisationen och i den nya verksamhetsmodellen. 
Detta i enlighet med lagstiftning inom arbetsmiljöområdet.   
 
Sex skilda verksamheter testade verktyget Health Watch. Alla chefer är trots den relativt 
korta pilottiden mycket positiva till verktyget. Man uppger att verktyget är ett lättillgängligt 
arbetsmiljöverktyg, att medarbetare uppskattar den snabba återkopplingen, att KBT-
övningarna ger bra och konstruktiva tips på vad man själv kan göra för att förbättra sin 
hälsosituation, att gruppen får inspel att göra något åt arbetsmiljösituationen kontinuerligt 
och att verktyget är ett bra komplement till den årliga medarbetarundersökningen. 
 
Projektet utvärderade och stärkte sjukhusets grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer. 
En majoritet av cheferna uttryckte att de uppskattar utbildningen och att det fått ökad 
kännedom om arbetsmiljökraven och hur de ska agera.  
 
Projektets rekommendationer:   

x Fortsätt att genomföra och utveckla interna arbetsmiljöutbildningar/workshops där 
chefer får kunskap och ges möjlighet till erfarenhetsutbyte, diskussioner och 
reflektion utifrån case och egen verksamhets- och arbetsmiljösituation.   
  

x Ge chefer möjlighet att påbörja arbetet med att reflektera och planera det 
systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna rollen redan på arbetsmiljöutbildningarna. 
    

x Säkerställ att alla Karolinskas chefer genomför arbetsmiljöutbildningen 
kontinuerligt, genomför godkända arbetsmiljötest och tar sina fördelade 
arbetsmiljöuppgifter. 
 

x Gå på ledningens rekommendation och genomför upphandling av hälsoverktyg likt 
Health Watch. 
 

x Låt intresserade chefer och verksamheter successivt komma igång med användande 
av hälsoverktyget. Jämför och utvärdera användningen av verktyget kontinuerligt. 
Lyft och kommunicera goda exempel för spridning inom organisationen. 
 

x Tillsätt en arbetsmiljöexpert centralt, kunnig om verktyg, ledarskap och coachning. 
Expertens uppgift blir att inspirera och stödja HR Partners gällande 
kunskapsförmedling och stöd i verktygsanvändning till chefer och verksamheter 
(”train the trainers”).     
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x Se till att arbetsmiljö och hälsoverktyget används i verksamhetspiloter som också 
testar olika typer av schemaläggning, ger stöd i ledarskap kopplat till kvarstannande, 
effektivitet och kostnader.  
 

x Se arbetsmiljöinsatser som långsiktiga investeringar, inte som kostnader.  
 

x Ge chefer kunskaper om vikten av att agera tidigt ( att se och hindra problem innan de 
blir stora och kostsamma) samt att ha ögon för friskfaktorer i arbetsmiljön och att 
stärka dessa. 
 

x Satsa och erbjud handledning och mentorskap till unga nya chefer samt till team med 
psykiskt utmanande arbetsuppgifter.   
 

x Det är viktigt att Karolinskas nya organisation, verksamhetsmodell och arbetsprocess 
utvärderas i ett antal avstämningspunkter, där man säkerställer att 
arbetsmiljöaspekterna integrerats och tillämpats i önskvärd omfattning utifrån lagar 
och avtal.   
 

x Ta med arbetsmiljö i styrkortet för chefer och följ upp hur de klarar 
arbetsmiljöarbetet kopplat till andra strategiska frågor.      
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2 Inledning 
Omvärldens förändringar ställer nya typer av krav på dagens sjukvård. Den höga och ökande 
sjukfrånvaron på Karolinska Universitetssjukhuset ställer i sin tur krav på ett förstärkt 
arbetsmiljöarbete. Därför initierades ett projekt för att hitta möjliga förbättringar i 
arbetsmiljöarbetet med stöd från Arbetsmiljölyftet. Arbetsmiljön ska också kopplas till 
utmaningar som bemanning, personalomsättning, vårdplatser samt allas fokus – patienten 
först. 
 
Detta projekt har undersökt och utvecklat hur Karolinska Universitetssjukhuset på bästa sätt 
ska arbeta systematiskt och innovativt med arbetsmiljöfrågorna. Frågor och utmaningar om 
medarbetarnas arbetsmiljö är av största betydelse för att sjukhuset ska kunna leva upp till 
målet att ge högkvalitativ och god vård i tider av stora förändringar. 
 
Arbetsmiljön är ett föränderligt tillstånd där ambitionen är att sjukhusets medarbetare 
utvecklas tillsammans med organisationen. Projektet har genomförts med en heltidsanställd 
projektledare på Centrala HR sektionen/MK1 (efter en omorganisation av HR- 
organisationen) från augusti 2015 till december 2016. Under denna projekttid har ett antal 
delar av arbetsmiljön undersökts, metoder har arbetats fram, ett upphandlat verktyg har 
testats i ett antal piloter och användningen av det har påbörjats och fortsatt i delar av 
verksamheterna. Kontexten i vilket projektet har bedrivits har varit i en organisation som 
befunnit sig i en enorm förändringsprocess under hela projektets genomförande vilket utgjort 
en stor utmaning. Projektet har åstadkommit en nystart på arbetsmiljöarbetet och ska ses 
som början på en pågående utveckling av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet vilken 
fortsätter när projekttiden upphör. Hur projektet har förhållit sig till mål och ambitioner 
uttryckta i ansökan, som ligger till grund för projektmedlen, vävs in i texten. Förutom detta 
kan man i Appendix finna en sammanställning av dessa mål och intentioner samt 
sammanfattningar hur projektet har behandlat dessa. 
 
Projektet arbetade med tre delar som gav följande resultat:  

1. En analys och ett förslag på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras, ansvarsfördelas 
och delegeras i den nya tematiska organisationen och verksamhetsmodellen. 
Projektet har tydliggjort hur de nya cheferna ska kunna ta sina fördelade 
arbetsmiljöuppgifter i den nya organisationen. 

 
2. Projektet inventerade lagar och krav, som organisationen och dess ansvariga måste 

uppfylla, samt hur man på bästa sätt säkerställer hur chefer ska kunna ta sitt legala 
arbetsmiljöansvar och öka sina arbetsmiljökunskaper. Projektet utvärderade 
Karolinskas interna grundutbildning inom arbetsmiljö. I ett enkätsvar svarade en 
majoritet av cheferna att de uppskattar utbildningen, att de fått ökade kunskaper för 
att ta sitt arbetsmiljöansvar och är aktivare i sitt arbetsmiljöarbete. Cheferna anser sig 
även ha fått en förbättrad kännedom om hur de kan upptäcka tidiga symptom på 
ohälsa hos medarbetare och har påbörjat planering för hur man tänker förbättra 
arbetsmiljön. 
 

3. Projektet testade det webbaserade hälso- och arbetsmiljöverktyget Health Watch. 
Projektet arbetade tillsammans med chefer och rehabiliteringskonsulter även fram 
verktyget Hälsosamtal, som ska användas i det förebyggande arbetsmiljöarbetet för 
att minska korttidssjukfrånvaro. 
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Projektet har åstadkommit en nystart på arbetsmiljöarbetet och ska ses som början på en 
pågående utveckling av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet vilken fortsätter när projekttiden 
upphör. 
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3 Genomförande och metoder 

3.1 Nulägesanalys och nulägesrapport 
Projektet genomförde inledningsvis en grundlig nulägeskartläggning av Karolinska 
Universitetssjukhusets möjligheter och utmaningar inom arbetsmiljöområdet och 
arbetsmiljöarbetet. Tanken var att försöka skapa en ökad helhetsbild av var sjukhuset befann 
sig arbetsmiljömässigt. En uttryckt önskan i ansökan var att projektet skulle präglas av en 
helhetssyn och arbeta med alla typer av arbetsmiljöfrågor vilket gjorde att projektet hade en 
bred ansats och ett brett perspektiv där arbetsmiljöns olika aspekter belystes. Det innebar allt 
från den fysiska arbetsmiljöns risker till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt 
att se till arbetsmiljön och hälsans olika organisatoriska nivåer: individ-, grupp-, ledarskap- 
och organisationsnivå.  
 
Nulägesanalysen belyste även de olika tidsperspektiv och organisatoriska nivåer man kan 
utgå från när det gäller att bedriva arbetsmiljö- och hälsofrågor. Reaktivt när olyckan redan 
inträffat, förebyggande av risker, och/eller det hälsofrämjande perspektivet samt även detta 
utifrån individ-, grupp- eller organisationsnivå. Analysen innehöll även ett jämförande 
omvärldsperspektiv utifrån arbetsmiljösituationen inom offentlig sektor. 
 
Nulägesanalysens fokus kom att ligga på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, dels 
för att de flesta stora arbetsmiljöutmaningarna i vård, skola och omsorg alstras här och för 
att detta överensstämde med situationen på Karolinska, dels för att den nya lagstiftningen 
(AFS 2015:4) började gälla under projektets gång.  
 
Metoderna som användes var faktainsamling: statistik och materialanalys, inläsning av 
aktuella rapporter samt intervjuer med sammanlagt 27 personer: chefer, representanter från 
fackförbunden och HR-medarbetare. Nulägesanalysen sammanställdes till en nulägesrapport 
med ett antal slutsatser och rekommendationer.  
 
Nulägesrapporten sammanfattar Karolinskas arbetsmiljöintentioner och erbjudanden till 
chefer/medarbetare. Rapporten konstaterar att sjukhuset erbjuder en mängd stödmaterial 
och ett antal verktyg på intranätet Inuti, men att det saknas enkla hjälpmedel, i form av t ex 
metoder och IT-stöd, för hur cheferna kan arbeta mer systematiskt med arbetsmiljöfrågorna. 
 
Karolinska genomför kontinuerligt obligatoriska arbetsmiljöutbildningar för chefer och 
skyddsombud. Karolinskas chefer ska årligen genomföra två typer av arbetsmiljöronder, en 
landstingsgemensam medarbetarundersökning gällande den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön samt APU n - Arbetsplatsundersökningen som kartlägger den fysiska 
arbetsmiljön.  
 
Sjukskrivningarna ökar på Karolinska liksom på många av landets sjukhus och det är 
sjukskrivningar för psykisk ohälsa som ökar mest. Intern statistik visar att sjukfrånvaron på 
Karolinska steg från 5,5% till 6,2% mellan 2013 och 2015. Den visar vidare att det är stor 
skillnad mellan de olika vårdprofessionerna. Sjukskrivningen bland undersköterskorna var t 
ex 10,7% mot läkarnas 2,5% 2015. Sjukfrånvaron driver väldigt stora kostnader – speciellt 
korttidssjukfrånvaron (kortare än 15 dagar). Sjukfrånvaron hos sjuksköterskor, 
biomedicinska analytiker och undersköterskor står för mer än hälften av kostnaderna. 2015 
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kostade sjukfrånvaron enligt Karolinska Universitetssjukhusets interna HR statistik ca 116 
miljoner kronor. 
 
Genom intervjuer hördes chefernas perspektiv på arbetsmiljösituationens nuläge och ett 
önskat läge. Rapporten visar att arbetsmiljöarbetet bedrivs i varierande grad och kvalitet i 
sjukhusets verksamheter. Intervjuer med chefssjuksköterskor med en positiv bild av sin 
arbetssituation visade att de fokuserar på rekrytering, bemanning, ordning och att se, höra 
och bekräfta medarbetarna för att få dem att uppleva motivation och att vilja stanna kvar på 
sjukhuset. Dessa åtgärder tillsammans med kommunikation, tydlighet runt mål, roller, 
förväntningar samt delegerat ansvar och delaktighet uppgavs ha stor bäring på en god 
arbetsmiljö. 
 
Övriga chefer, HR-medarbetare och fackliga representanter ger en liknande bild men utifrån 
en mer utmanande sida - att arbetsmiljön påverkas negativt när det råder svårigheter att 
bemanna, schemalägga och när datasystem krånglar. En traditionell hierarki som många 
gånger innebär en föråldrad kultur samt att brist på tillit och ett icke-konsekvent agerande 
från chefer leder till arbetsmiljöproblem. Flera chefer säger att de inte vet vad som förväntas 
av dem inom arbetsmiljöområdet. 
 
Många av de intervjuade uttrycker att kunskapen om arbetsmiljö borde vara högre hos chefer 
och medarbetare. Intervjuerna visade att det finns en komplexitet i vårdmiljön som alstrar 
arbetsmiljöproblem och som hänger ihop med några av sjukhusets stora utmaningar, brist på 
öppna vårdplatser, bemanningssvårigheter och sjukfrånvaro. Dessa problem är väl kända för 
organisationen, men man har trots detta svårt att finna generella åtgärder för att skapa 
hållbara lösningar. 
 
I nulägesrapporten sade sju personer, varav flera chefer, att medarbetarundersökningen som 
sker årligen på Karolinska, visserligen är ett bra och genomtänkt verktyg men att det är för 
omfattande och att det tar för lång tid för verksamheterna att få sin återkoppling. 
 
Många av de intervjuade av HR- medarbetarna och bland de fackliga representanterna 
menar att arbetsmiljökunskaperna brister hos cheferna – både vad gäller tidiga 
organisatoriska insatser och att förstå värdet av att kommunicera och skapa delaktighet. 
 
Rapporten konstaterar att cheferna behöver ökade kunskaper om legala arbetsmiljökrav och 
bör bedriva arbetsmiljöarbetet integrerat i verksamhetsutvecklingen, vardagsarbetet och i det 
dagliga ledarskapet. De behöver enklare arbetsmiljöverktyg för detta, enklare digitalt stöd, 
men också möjlighet att träna och koppla teori till praktik. Det finns uttalade önskemål från 
chefer om att få utbildning i detta och att utveckla sitt ledarskap. Det finns behov av att öka 
medvetenheten bland chefer om hur deras beteende har en avgörande påverkan på 
arbetsmiljön. 
 
Rapporten visade också att Karolinska satsar mer resurser på att arbeta med reaktiva 
åtgärder på individnivå som t ex rehabilitering av medarbetare, än att arbeta förebyggande 
och hälsofrämjande på organisationsnivå, t ex i form av mentorskap, hälsosamtal och 
handledning. Det finns fyra anställda rehabiliteringskonsulter på sjukhuset men det saknas 
specialister som arbetar med de hälsofrämjande perspektiven. Många chefer uppger 
dessutom att de lägger mycket tid på arbete med rehabilitering på individnivå. 
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3.2 Slutsatser från nulägesrapport – grund för fortsatta 
fokusområden för projektet  

Projektet valde att koncentrera på de delar, områden och nivåer där organisationen haft 
störst behov av att utveckla sitt interna arbetsmiljöarbete. I och med den nya lagstiftningen 
(AFS 2015:4 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö) som började gälla den 2016-03-31 var 
det naturligt att ta höjd för denna genom organisationens behov av kunskapspåfyllning. 
Projektet önskade primärt få den basala arbetsmiljökunskapen på plats hos sjukhusets 
chefer, men också att skapa fler organisatoriska förutsättningar för chefer att arbeta på ett 
hälsofrämjande och förebyggande sätt. Några av de viktigaste slutsatserna i rapporten var att 
sjukhuset behöver finna lämpliga lösningar och arbetssätt. Därför beslutade projektet att 
utveckla arbetsmiljöarbetet i några delmoment och piloter inom följande områden: 

x Att analysera och ge förslag på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras, 
ansvarsfördelas och delegeras i den nya tematiska organisationen och 
verksamhetsmodellen (se sid 10, Ny modell för fördelning och delegering av 
arbetsmiljöuppgifter för chefer utifrån den nya verksamhetsmodellen) 

x Att höja chefernas arbetsmiljökunskaper och säkerställa att det legala 
arbetsmiljöansvaret genomsyrar processen (se sid 10, Arbetsmiljökunskap hos chefer) 

x Att finna och testa enkla arbetsmiljöverktyg för chefer att använda i det främjande 
och förebyggande arbetsmiljöarbetet. (Se sid 11, Piloter) 

3.3 Ny modell för fördelning och delegering av 
arbetsmiljöuppgifter för chefer utifrån den nya 
verksamhetsmodellen 

För att säkra att organisationens chefer ska kunna ta sitt lagmässiga arbetsmiljökrav i den 
nya organisationen och verksamhetsmodellen arbetade projektet fram en ny modell för 
fördelning och delegering av arbetsmiljöuppgifter.  
 
Projektet genomförde dels en översyn av tidigare modell och arbetade dels fram en ny 
fördelnings-/delegeringsordning av arbetsmiljöuppgifter för chefer utifrån den nya 
verksamhetsmodellens roller. Arbetet innebar att analysera det tidigare sättet att fördela 
arbetsmiljöuppgifter och diskutera och processa fram ett nytt syn- och arbetssätt. Det nya 
skulle dels ta höjd för de delar av den nya organisationen och verksamhetsmodellen som vid 
framtagandet ännu inte var sjösatt, dels vara tillämpbar utifrån ny lagstiftning och 
intentionerna i projektet.  

3.4 Arbetsmiljökunskap hos chefer 
I ansökan uttrycktes ambitionen att projektet skulle kartlägga utbildningsbehov inom 
arbetsmiljöområdet och utifrån det upprätta en strategisk utbildningsplan. Nulägesrapporten 
konstaterade att chefernas arbetsmiljökunskaper generellt var låga och behövde höjas. Den 
arbetsmiljöutbildning som erbjuds chefer och skyddsombud är två dagar lång och innehåller 
grundläggande aktuell arbetsmiljölagstiftning och klargör chefernas ansvar. 
 
För att säkra att chefer och skyddsombud har och erhåller den nivå av arbetsmiljökunskap 
som krävs utvärderade projektet två omgångar av den två dagar långa grundutbildningen i 
arbetsmiljö, som genomfördes i augusti och september 2016. Utvärderingen ställde följande 
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fyra frågor med efterföljande fyra svarsalternativ samt ett kommentarfält för öppna svar. 
Enkäten skickades ut via mail till 39 chefer. 
1. I vilken grad arbetar du med arbetsmiljöfrågor idag jämfört med innan 
arbetsmiljöutbildningen? 
Mindre aktivt, ungefär samma, mer aktivt, mycket mer aktivt.   
2. Upplever du att du har kunskap om vilka verktyg du kan använda för att arbeta effektivt 
med arbetsmiljön?  
Väldigt begränsad kunskap, begränsad kunskap, god kunskap, mycket god kunskap 
3. Upplever du att arbetsmiljöutbildningen har gett dig en bättre kännedom om hur du kan 
upptäcka tidiga symptom hos dina medarbetare som kan leda till sjukskrivning? 
Väldigt begränsad kännedom, begränsad kännedom, god kännedom, mycket god 
kännedom. 
4. Har du en plan för hur du tänker arbeta för att förbättra arbetsmiljön framöver? 
Ingen plan, egna tankar och funderingar dock ingen plan. 

3.5 Piloter  
Projektet hade en intention att utvecklingsarbetet primärt skulle handla om att utveckla det 
praktiska arbetsmiljöarbetet, varför detta varit i betydande fokus i projektet. Genom de 
chefsverktyg för arbetsmiljöarbete som projektet arbetat fram (Hälsosamtal) och låtit 
medarbetare och chefer testa (Health Watch), ger projektet konkreta förslag på hur 
Karolinskas chefer och medarbetare praktiskt kan få handfast stöd. Förebyggande och 
hälsofrämjande på individnivå, i grupp- och på organisationsnivå. 
 
Projektet beslutade att dess utvecklingsarbete skulle tas fram, prövas och testas i nära 
samarbete med verksamheter för att sedan utifrån utfall och resultat skalas upp och 
implementeras på bred front i organisationen.   

3.5.1 Hälsosamtal  
Ett arbetsmiljöverktyg, Hälsosamtal skapades av projektet. Syftet var att ge chefer konkret 
stöd i hur de kan förebygga och reagera snabbare på medarbetares återkommande 
korttidssjukfrånvaro och därmed förhindra medarbetares långtidssjukskrivning och 
långdragna rehabiliteringsfall. Projektet kontaktade första linjechefer på avdelningar där 
korttidssjukfrånvaron är hög. Första linjens chefer har ofta stora medarbetargrupper där den 
korta sjukfrånvaron är relativt hög bland sjuksköterskor och undersköterskor. Andelen 
kvinnor är i majoritet i dessa grupper vilket gör att ett genusperspektiv beaktades. Metoden 
hälsosamtal togs fram utifrån inspel och diskussioner med dessa chefer och i nära samarbete 
med två av organisationens rehabiliteringskonsulter, båda med lång erfarenhet av 
rehabiliteringsarbete och av Karolinska som arbetsplats. Metodens utgångspunkt är omsorg 
om medarbetaren (inte en kontrollfunktion som kan uppfattas som repressiv). Hälsosamtalet 
innebär att chefer ska reagera tidigt och tydligt på medarbetares återkommande 
korttidssjukfrånvaro och erbjuda medarbetare ett medvetandegörande hälsosamtal med 
rehabiliteringskonsult samt ett uppföljande trepartssamtal där man gör en uppföljning och 
kommer överens om vem som ansvarar för vad för att tidigt komma till rätta med problemen.  

3.5.2 Health Watch  
För att testa ett enkelt arbetsmiljöverktyg för chefer, att använda i ett främjande och 
förebyggande arbetsmiljöarbete, möjliggjorde projektet för sex avdelningar att testa det 
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digitala verktyget Health Watch. Verktyget direktupphandlades tillsammans med 
Karolinskas upphandlingsavdelning. 
 
Health Watch är ett webbaserat verktyg för hälsopromotion och stresshantering. Verktyget 
ger återkommande input om aktuell arbetsmiljösituation och individuell hälsa och ger 
möjlighet för individ och arbetsgrupp att arbeta aktivt med frågorna på ett tidigt stadium. 
Health Watch är tänkt att användas för att bevara och öka medarbetares psykologiska och 
fysiologiska hälsa och välbefinnande. Det bidrar med konkreta och praktiska verktyg för 
individer och arbetsplatser, för att bevara och öka hälsa och livskvalitet samt att motverka 
stressrelaterad ohälsa och arbeta med detta över tid. Se nedan 

 
Figur 1 Översikt av Healthwatch 

Tjänsten består huvudsakligen av tre delar: hälsonyheter, självhjälp och 
arbetsmiljökartläggningar. Målet är att optimera arbetsförmåga, effektivitet och arbetsglädje 
samt att förebygga sjukskrivning, sjuknärvaro och ohälsa. Verktyget är helt automatiserat och 
bygger på den senaste forskningen inom den interaktiva självhjälpsteknologin. Samtidigt 
som tjänsterna i Health Watch ger förutsättningar för enskilda individer att arbeta med sin 
hälsoutveckling kan verktyget bidra till att underlätta för Karolinska Universitetssjukhuset 
att genomföra sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Medarbetare och chefer ges möjlighet att 
följa variabler som hälsa, stress, effektivitet och arbetsglädje i respektive arbetsgrupp, 
avdelning, tema och funktion långsiktigt. 
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Rent praktiskt innebär deltagandet att alla medarbetare aktiveras och får ett mail med en 
inloggning. Var och en skapar sitt HealthWatch-ID och svarar återkommande på 11 frågor 
som alltid är desamma. Frågorna innebär att man självskattar sin hälsa, sömn, 
koncentrationsförmåga, stress, energi, upplevelse av kontroll, sitt sociala liv, effektivitet, 
arbetsglädje, arbetsbelastning och stämning på arbetet på en skala. När individen svarat får 
hen en direkt återkoppling i form av ett stapeldiagram. Svaren uttrycks i tre färger där grön 
anger en hälsosam nivå, gul - förbättringsbehov och röd - ohälsosam nivå. Under varje svar 
finns det kunskap att inhämta utifrån den nivå hen svarat på. Här ges också förslag på KBT-
övningar att använda för olika typer av situationer som stresshantering, stöd i prioritering, 
avslappning m.m. Alla medarbetare svarar på enkäten minst en gång i veckan och helst minst 
tre gånger via dator eller app i en smartphone. De sammanlagda svaren på minst 7 personer 
som uppdateras en gång i veckan är sedan möjliga att avläsa för gruppens chef. De 
självskattade svaren på gruppnivå är tänkta att användas av chefen för att få igång en 
kontinuerlig dialog om gruppen och individernas upplevda arbetsmiljö och hälsa. Det är 
gruppen som sitter på svaren och ledaren som har i uppgift att ställa coachande frågor för att 
få igång gruppens engagemang och delaktighet. 
 
Health Watch har i projektets piloter erbjudits 232 medarbetare på fem avdelningar på 
Karolinska Universitetssjukhuset inom tema/funktion/division Kvinna Barn, KUL 
(Karolinska Universitetssjukhusets Laboratorium), MK1, MK2, Cancer och Stab HR. 
Avdelningarna har både varit situerade i Solna, Huddinge samt centralt i Stockholm. 172 
medarbetare av de 232 (74%) har använt verktyget under pilotperioden. I och med att 
piloterna startade hölls informationsträffar med alla avdelningar, ofta på APT-tid och de 
flesta genomfördes i samarbete med Health Watch egen personal. 
 
Då verktyget introducerades fick alla svara på 20 påståenden i en enkät för att fånga ett 
nuläge. Samma påståenden återkom sedan till samtliga deltagare då piloten avslutades ca 7 
veckor senare. Några exempel på påståenden i enkäten som samtliga medarbetare fick ta 
ställning till: 
- Om jag behöver får jag stöd och hjälp med mitt arbete från andra kollegor.  
- Jag har en rimlig arbetsbelastning.  
- Jag kan påverka min arbetssituation.  
- Min chef tydliggör vad som krävs av mig.  
- På arbetsplatsen är vårt klimat uppmuntrande och stödjande.  
- Jag upplever att min arbetssituation är hållbar.  
 
Fullständigt frågeformulär som gavs till medarbetarna kan läsas i Appendix.  
 
Under pilotperioden ringde projektledaren upp samtliga chefer minst en gång samt skrev 
mail för att fånga upp eventuella frågor eller utmaningar. 
Följande frågor ställdes till cheferna:  
- Vad tänker du om hälsoverktyget Health Watch? 
- Hur fungerar det att använda på avdelningen så här långt?  
- Hur är reaktionerna från medarbetarna?  
- Har ni börjat arbeta med resultaten i er arbetsgrupp?  
 
Svaren på dessa frågor ges på sid 18, Resultat av genomförda piloter. 
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3.6 Genomförande övriga aktiviteter 
Förutom de ovan beskrivna delarna har projektet deltagit i ett antal övriga aktiviteter under 
projekttidens gång som kortfattat nämns här. 

3.6.1 Medverkan i utredning om ev. samordning av Karolinskas 
ledningssystem. 

En önskan uttalades vid en tidpunkt att projektet också skulle utreda möjligheten att 
samordna Karolinskas ledningssystem gällande Health Safety Environment. Syftet var att 
integrera och få ökade synergier mellan ledningssystemen för att bl. a underlätta 
rapportering för chefer. Utifrån deltagande i ett antal möten med berörda ansvariga framkom 
att tiden för djupare samordning av ledningssystemen inte var möjlig under rådande 
förändringsprocess (ny organisation, ny verksamhetsmodell och NKS). Idén att detta 
arbetsmiljöprojekt skulle driva denna utvecklingsfråga föreslogs men avslogs då frågan 
ansågs alltför omfattande med tanke på den korta tid projektet varade samt den mängd 
resurser detta krävde som inte fanns avsatta i projektet. 

3.6.2 Medverkan i pilotprojekt på Gastro Centrum samt 
arbetsmiljökartläggningar 

Projektet bistod med arbetsmiljökunskap till Gastro Centrums pilot om bemanningsmix. Den 
piloten undersökte förslag på nya arbetssätt att effektivisera bemanningen inför den nya 
verksamhetsmodellen. Arbetsmiljöprojektet bistod med arbetsmiljöenkäter, dels till 
avdelningarna där Gastropiloten genomfördes, före och efter att piloten startade, dels till 
medverkande medarbetare i vårdnära service.  
 
Projektet genomförde också två omfattande arbetsmiljökartläggningar på Gastro genom ca 
40 enskilda intervjuer (dialogsamtal) med chefer, medarbetare vilka sammanställdes och 
återkopplades till respektive chef och övre chefer i två överordnad led. Dessa översyner ledde 
bl. a. till omorganisation och översyn av chefers arbetssätt. 

3.7 Finansiering av projektet 
Projektet har finansierats med stöd från Arbetsmiljölyftet – totalt beviljade medel uppgick till 
821 465 kr för år 2015 och 846 475 kr för år 2016. Projektet påbörjades då projektledaren var 
på plats i augusti 2015 vilket gjorde att endast 37,6% av tilldelade och budgeterade 
projektmedel användes för detta år. Av tilldelade och budgeterade projektmedel för 
lönekostnader gällande projektledare så har 99,7% av tilldelade projektmedel använts och 
fakturerats under 2016.   
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4 Resultat 

4.1 Ny modell för fördelning och delegering av 
arbetsmiljöuppgifter för chefer utifrån ny 
verksamhetsmodell 

Projektets arbete resulterade i en ny modell och organisation för fördelning och delegering av 
arbetsmiljöuppgifter till chefer som utgått från den nya verksamhetsmodellen. I det nya 
förslaget klargjordes vad de nya chefsrollerna i verksamhetsmodellen ska ha för fördelade 
arbetsmiljöuppgifter. Från att tidigare ha låtit varje individ vara knuten personligt till 
arbetsmiljöuppgiften är det i den nya fördelningen lagt på den roll personen har som anställd 
chef i organisationen. En plan för hur cheferna ska ta sig an den nya kravställda fördelningen 
av arbetsmiljöarbetet färdigställdes, kommunicerades (till fackliga och chefer) och 
implementerades under projektets gång. Till detta ska sägas att organisationen och ledningen 
under projektet samtidigt förtydligat och tryckt på behovet av att alla chefer genomför de 
obligatoriska utbildningskraven inom arbetsmiljö (utbildning och godkänt test) för att kunna 
ta det fördelade och delegerade arbetsmiljöuppgifterna. 
 
I praktiken har organisationen fått leva med två arbetssätt parallellt (det gamla och det nya) 
då den gamla divisionsindelade organisationen fortfarande lever vid sidan av den nya 
tematiska i en övergångstid. 

4.2 Resultat arbetsmiljökunskap hos chefer 
Den utsända enkäten om arbetsmiljöutbildningen skickades till de 35 chefer som gått 
utbildningarna, varav 16 chefer svarade. Se sammanfattande resultat nedan 

 
Figur 2 resultat från enkät gjord efter arbetsmiljöutbildning 

Projektdokumentering_arbetsmiljö_20161123_vPresent.pptx
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Utbildningen har gjort att chefer börjat arbeta mer aktivt 
med arbetsmiljöfrågor

~60% av utbildningsdeltagare anger 
att de jobbar mer aktivt med AM Kommentarer positiva till utbildningen
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Fråga: i vilken grad arbetar du med arbetsmiljöfrågor idag jämfört med innan arbetsmiljöutbildningen? 

"Med alla förändringar i lokaler & organisation som skett 
senaste året har arbetsmiljön ständigt varit på agendan. 
Skulle önska att man hade tid att arbeta mer proaktivt"  

"Kursen gav mig insikt i vilka obligations jag har och det 
hjälper mig i mitt arbete"  

"Jag har redan tidigare jobbat med arbetsmiljöfrågor, men jag 
har fått inspiration vad mer jag kan göra"

A
Piloter och implementeringsplan

Notera: utvärdering är baserad på de som genomfört utbildningen under aug-sep 2016. Svaren angavs på en kontinuerlig skala – i de fall svar angivits mellan två punkter så har närmaste punkt
tagits. 
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Figur 3 resultat från enkät gjord efter arbetsmiljöutbildning 

  
Figur 4 resultat från enkät gjord efter arbetsmiljöutbildning 

Projektdokumentering_arbetsmiljö_20161123_vPresent.pptx
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Fråga: Upplever du att du har en god kunskap av vilka verktyg du kan använda för att arbeta effektivt med arbetsmiljö? 

Chefer upplever att utbildningen har givit en god 
uppfattning om de arbetsmiljöverktyg som finns att tillgåB

Piloter och implementeringsplan

Notera: utvärdering är baserad på de som genomfört utbildningen under aug-sep 2016. Svaren angavs på en kontinuerlig skala – i de fall svar angivits mellan två punkter så har närmaste punkt
tagits. 

Projektdokumentering_arbetsmiljö_20161123_vPresent.pptx
16

“Jag tycker att jag fått bättre kännedom”

"Jag tror kursen gav mig bättre kännedom; jag bara tvivlar 
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" Symtomen kände jag till tidigare. Just nu har jag svårt att 
hinna med och har medarbetare på 3 siter så då är det svårt 
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Fråga: Upplever du att du att arbetsmiljöutbildningen har givit dig en bättre kännedom hur du kan upptäcka tidiga symptom hos 
dina medarbetare som kan leda till sjukskrivning?

Viktigt att tidiga symptom upptäcks – chefer upplever god 
kännedom om hur det kan görasC

Piloter och implementeringsplan

Notera: utvärdering är baserad på de som genomfört utbildningen under aug-sep 2016. Svaren angavs på en kontinuerlig skala – i de fall svar angivits mellan två punkter så har närmaste punkt
tagits. 
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Figur 5 resultat från enkät gjord efter arbetsmiljöutbildning 

I utvärderingen projektet gjort av Arbetsmiljöutbildningarna svarar cheferna:  
- att 10 chefer uppskattar utbildningen och att det fått ökad kännedom om arbetsmiljökraven 
och hur de ska agera.  
- att de på frågan om man är mer aktiv i sitt arbetsmiljöarbete i och med utbildningen 
svarade två personer att de är mycket mer aktiva, sex är ”mer aktiva" och sex chefer ungefär 
lika aktiva som tidigare.  
- att 13 stycken chefer upplever att utbildningen gett god kunskap om vilka verktyg de kan 
använda för att arbeta effektivt med arbetsmiljöfrågorna medan en person anser att 
kunskapen från utbildningen var begränsad.  
- huruvida man bättre kan upptäcka tidiga symptom på ohälsa hos medarbetare svarar åtta 
chefer att man har god kännedom, fem  chefer att man har mycket god kännedom medan en 
chef svarar begränsad kännedom.  
- på frågan om man har en plan för hur man tänker arbeta för att förbättra arbetsmiljön 
svarar åtta chefer att de har egna tankar och funderingar och sex chefer att de har påbörjat en 
dokumenterad plan.   
Ca hälften av cheferna svarar dessutom i det öppna kommentarfältet att de uppskattar 
utbildningen och möjligheten att delge varandra sina arbetsmiljöerfarenheter och 
frågeställningar. Ett antal uttalar behovet av ökad återkommande arbetsmiljöträning med 
andra chefer utifrån verkliga case.   
 
Något som flera uttalar och som kan utvecklas är att chefer önskar få påbörja arbetet med 
handlingsplaner för sitt arbetsmiljöarbete redan vid utbildningstillfället. 
Den låga svarsfrekvensen som flera chefer kommenterade då projektledaren ringde dem 
berodde på att en majoritet av cheferna befann sig i stora organisatoriska förändringar, 
omorganisation och fysisk flytt till NKS under denna tid.   
 
Idag har 454 chefer genomgått den grundläggande arbetsmiljöutbildningen. I samband med 
utbildningen skickas ett arbetsmiljötest ut till deltagarna som de ska klara. 356 chefer har ett 
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"All tid går åt till NKS flytten nu!" 

"Faktiskt en av de bästa kurserna jag gått på Karolinska hittills"  

Fråga: Har du en plan för hur du tänker arbeta för att förbättra arbetsmiljön framöver? 

Stor andel av chefer jobbar med handlingsplaner för att 
förbättra arbetsmiljön inom deras verksamheterD

Piloter och implementeringsplan

"...flytten tar all tid. Vi hinner inte prioritera frågorna."

Notera: utvärdering är baserad på de som genomfört utbildningen under aug-sep 2016. Svaren angavs på en kontinuerlig skala – i de fall svar angivits mellan två punkter så har närmaste punkt
tagits. 
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godkänt arbetsmiljötest som innebär att de kan ta sina fördelade och delegerade 
arbetsmiljöuppgifter. 

4.3 Resultat av genomförda piloter 

4.3.1 Resultat Hälsosamtal 
Resultatet är den metod för Hälsosamtal som projektet har arbetat fram.  Den syftar till att ge 
chefer ett konkret stöd att förebygga och reagera snabbare på medarbetares återkommande 
korttidssjukfrånvaro och därmed förhindra långtidssjukskrivningar och långdragna 
rehabiliteringsfall. Metoden är nu färdig att implementera i verksamheten och ska med fördel 
användas i verksamheter med hög korttidssjukfrånvaro bland medarbetarna. Tanken var att 
projektet också skulle hunnit testa och implementera verktyget i praktiken vilket inte var 
möjligt i den utsträckning som var planerad. Det berodde dels på plötsliga chefsbyten och en 
alltför hög press på den rådande förändringssituation som hela sjukhuset befann sig i under 
denna del av projekttiden. 
 
Metoden hälsosamtal innehåller ett antal delmoment. För varje delmoment finns det 
framarbetade stöddokument som bifogas slutrapporten.  
 
Delmomenten i metoden Hälsosamtal är:  
 
1. Förberedelsesamtal med medarbetare 
Chefen genomför ett förberedelsesamtal med den medarbetare som haft tre eller fler  
korttidssjukfrånvarotillfällen de senaste sex månaderna. Där utesluts de vanligaste orsakerna 
till sjukfrånvaron (som virus t ex förkylning, influensa). Medarbetarens får information om 
att arbetsgivaren tar all sjukfrånvaro på allvar och får syftet med kommande Hälsosamtal 
förklarat.  
 
2. Hälsosamtal 
Rehabiliteringskonsulten och medarbetaren genomför ett medvetandegörande hälsosamtal 
med rehabiliteringskonsult. Här kartläggs medarbetarens hälsa och ev. obalans mellan 
arbete, livssituation och egen situation med arbetet som utgångspunkt. Vad handlar om 
arbetet, livssituationen, krav, förväntningar, förutsättningar, hälsa och livsstil? Vad kan 
medarbetaren själv påverka genom ökad insikt och ändrat beteende, vad behöver framföras 
till chefen, vilken typ av förändringar behövs genomföras i arbetssituationen, i livssituationen 
i medarbetarens syn på sig själv? 
    
3. Trepartssamtalet 
Det uppföljande trepartssamtalet då medarbetare, chef och rehabiliteringskonsult träffas  
efter hälsosamtalet. Här delger medarbetaren de delar man kommit överens med 
rehabkonsulten om i hälsosamtalet och befäster insikter. Nya överenskommelser mellan chef 
och medarbetare tydliggörs i en handlingsplan där det framgår vem som ska ansvara för vad.  
  
4. Uppföljning  
Efter ca 2-3 månader genomför chef och medarbetare ett uppföljande möte för att se hur 
hälso- sjuk- frisksituationen ser ut och hur den framtagna planen fungerat. Rehabkonsulten 
är med vid behov.  
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Tanken är att samtalet ska leda till en ökad medvetenhet om medarbetarens eget ansvar för 
sin situation men också att öka möjligheterna att reflektera över vad sjukfrånvaron har för 
grundorsak och vad som är arbetsrelaterat, dels till den egna arbetssituationen eller 
situationen i arbetsgruppen och/ eller privat. Detta ska bidra till en ökad insikt, bättre sätt att 
ta hand om sin hälsa kopplat till arbetssituationen och minskad korttidssjukfrånvaro.  
Hälsosamtalen ska också behandla vem som har och kan ta vilket ansvar för att åtgärda den 
uppkomna situationen. Fördelen med att låta rehabiliteringskonsulten genomföra 
hälsosamtalet är att ge möjlighet till större integritet och sekretess. Möjligheten att koppla in 
företagshälsan i ett tidigt förebyggande skede är också en av fördelarna.  
 
Efter ett antal genomförda hälsosamtal med medarbetare i samma arbetsgrupp finns en ökad 
möjlighet för chef och rehabiliteringskonsult att se mönster för ev. insatser på gruppnivå.  
 
Hälsosamtalen hann introduceras på ett antal vårdavdelningar men inte implementeras och 
genomföras för uppföljning under projektets genomförande. Detta arbete kommer dock att 
fortsätta utvecklas på ett antal vårdavdelningar under 2017.  

4.3.2 Resultat Health Watch 
Health Watch erbjöds sex olika verksamheter med sammanlagt 234 medarbetare där 172 
medarbetare (74%) varit aktiva under pilotperioden. Redan vid piloternas start var fler chefer 
och avdelningar intresserade av att delta men deltagande av sex verksamheter ansågs rimligt 
att hinna med under den korta tid piloterna skulle få till sitt förfogande. 
 
De flesta chefer som deltagit i piloten har under samtal efter pilotens genomförande på 
frågan om Health Watch svarat att  
- verktyget är ett mycket lättillgängligt arbetsmiljöverktyg,  
- medarbetarna till stor del är positiva till att använda det, 
- många medarbetare på APT säger att de uppskattar den snabba återkopplingen  
- de olika KBT-övningarna ger bra och konstruktiva tips på vad man själv kan göra i sin 
livssituation. 
- fördelen är att var och en ges möjlighet att reflektera och göra något åt sin individuella 
situation samtidigt som gruppen får inspel att göra något åt gruppsituationen.   
- verktyget kompletterar den årliga medarbetarundersökningen,  
- att det är nu, när verktygets använts 6-7 veckor chefer och arbetsgrupper är redo och vill 
börja arbeta med gruppens resultat. 
- de 6 veckorna i piloten gått fort och att det upplevs som en alltför kort tid för att utvärdera 
verktyget och vad det har gett (svar från tre chefer).  
- arbetsgruppen och cheferna vill fortsätta använda det,  
- ett stort antal HR Partners är intresserade av verktyget, dels för egen räkning dels för att 
kunna vara ett lämpligt stöd åt cheferna och arbetsgrupperna.  
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Den inledande arbetsmiljöenkäten som alla presumtiva testare erbjöds att svara på visade en 
svag men dock tydlig trend att man såg positivt på användningen av verktyget Health Watch. 

 
Figur 6 resultat från enkät genomförd efter Health Watch-pilot 

Ytterligare sju chefer som inte deltagit i piloten har vid information om piloten och verktyget 
under projekttiden frågat om möjligheten för dem att vara med och testa verktyget i sina 
verksamheter.  
 
Det som återkommer som argument är önskan om ett enkelt återkommande sätt att 
temperaturmäta arbetsmiljösituationen och få inspel för att arbeta med det här och nu. 
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5 Utvärdering, analys, lärdomar och slutsatser 

5.1 Arbetsmiljökunskap hos chefer och den nya fördelningen 
och delegeringsmodellen av arbetsmiljöuppgifter för chefer 

Projektet har åstadkommit ytterligare steg i att säkra och klargöra chefernas 
arbetsmiljöansvar och arbetsmiljökunskaperna på Karolinska Universitetssjukhuset. Genom 
enkätens resultat tydliggjordes behovet av grundläggande arbetsmiljökunskaper för chefer 
och skyddsombud. Den visar att chefer anser att utbildningen ger en grund för 
arbetsmiljöarbetet som de behöver samt att Karolinska bör fortsätta att genomföra den, helst 
med egen personal som har förståelse och erfarenhet av vård och sjukhusmiljöer.  
 
Vidare visar projektet att arbetsmiljökunskaperna bör handla om att chefer ska se och förstå 
sambanden mellan god arbetsmiljö och god kvalitativ sjukvård - att arbetsmiljöfrågorna är 
verksamhetsnära. Den nu erbjudna arbetsmiljöutbildningen visar att det finns behov av en 
”Karolinska specifik” arbetsmiljökunskap, alltså av intern verksamhets- och 
arbetsmiljöerfarenhet – som behöver förmedlas för att interna riktlinjer och policys ska 
förstås och tillämpas. Chefer och skyddsombud uttalar också tydligt att de önskar gå 
gemensam arbetsmiljöutbildning för att få samtala och delge varandra konkreta exempel, ha 
ett erfarenhetsutbyte.  
 
En annan slutsats man kan dra av den enkät som genomfördes är att de som arrangerar 
utbildningen bör se till att utbildningen innehåller tid för chefer att påbörja arbetet med att 
reflektera över och ges stöd i hur deras lokala systematiska arbetsmiljöarbete kan läggas upp, 
bedrivas och utvecklas. 
 
Delar av arbetsmiljökunskaperna skulle kunna kompletteras med dagens 
arbetsmiljöutbildningar med en storskalig webbutbildning gällande baskunskap om den 
legala delen vid introduktion men detta utesluter inte den arbetsmiljöutbildning som bygger 
på fysiskt möte och tid för reflektion runt verkliga case etc. Arbetsmiljökunnande inom den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön innehåller både ett vad och ett hur och det hänger i 
sin tur tätt hänger samman med hur cheferna bedriver sitt ledarskap och arbetar med 
kulturen. Hur arbetsmiljön blir handlar mycket om hur du som chef/ledare är och gör (hur 
du fördelar arbete, hur du bemöter olika medarbetares olika behov, hur du agerar när delar 
av gruppen uppträder negativt etc.). Detta beror på ledarens insikter om sig själv, sitt 
beteende och förhållningssätt till medarbetarna och arbetsgruppen – alla relationer samt 
gruppdynamiken. Detta lärande behöver förstås och ges mycket mer tid för att sjukhuset ska 
ha möjlighet att arbeta långsiktigt med en hållbar arbetsmiljö. 
 
Att säkra arbetsmiljökunskapen hos chefer är ett pågående utvecklingsarbete som aldrig kan 
anses ”färdigt”. Insatser behövs för att öka antalet chefer som genomfört utbildningen och 
klarat arbetsmiljötestet. En sak är att kunna lagstiftningen på området, en annan dimension 
är att veta hur organisationen och hur man som chef ska leda och fördela arbetet på ett sätt 
som är hälsosamt och långsiktigt hållbart och som gör att lagstiftningen blir självklar och 
sällan behöver användas skarpt. 
 
Även den nya fördelningen och delegeringsmodellen projektet arbetade fram ska ses som ett 
steg i utvecklingen, den första förändringsversionen om man så vill, för att tydliggöra chefers 
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ansvar och att se till att arbetsmiljöansvaret verkligen tas ute i verksamheterna. Karolinska 
arbetar f n fram en helt förändrad organisation som ska arbeta utifrån nya arbetssätt och i 
nya lokaler. När verksamheterna kommit längre i att förverkliga värdebaserad vård kommer 
flera större översyner och förändringar vad gäller arbetsmiljöarbetet och dess organisering 
att behövas utifrån de nya förhållanden som framkommer med tiden. Fördelningsordningen 
kommer att behöva ses över, utvärderas, revideras och utvecklas för att fungera på bästa sätt 
utifrån nya omständigheter. 

5.2 Piloterna Hälsosamtal och Health Watch 

5.2.1 Hälsosamtal  
Verktyget arbetades fram tillsammans med chefer från första linjen samt två av chefernas 
rehabiliteringskonsulter. Flera av dem vi mötte befinner sig i den konkreta problematiken 
med hög korttidssjukfrånvaro att hantera dagligen. Flera diskussioner med cheferna och Hr 
Partner innehöll frågan om korttidssjukfrånvarons orsaker och hur den bäst hanteras. Flera 
var inne på den komplexitet av bakomliggande orsaker som ger hög korttidssjukfrånvaro. 
Alltifrån en hög andel unga ambitiösa nyutexaminerade sjuksköterskor med högt ställda krav 
på sig själva i både yrkesroll och i andra delar av livet, en pressad arbetssituation där det 
tidvis råder brist på kompetent personal i kombination med attityder och värderingar. Vad 
brist på tid för reflektion och brist på resurser för t ex mentorskap/handledning innebär.  
 
Tanken var från början att projektet skulle genomföra ett antal hälsosamtal på en avdelning 
för att kunna sammanställa och analysera resultaten på gruppnivå. Vilka teman och 
genomgående frågeställningar återkom, gick det att se några mönster? Fanns det anledning 
att fundera på vad som kunde göras för att förebygga sjukfrånvaron genom insatser med en 
hel, eller delar av en arbetsgrupp?  
 
På en av de avdelningar där korttidssjukfrånvaron var hög och man var positiv till att påbörja 
implementering av verktyget blev det plötsliga personalförändringar genom interna 
svårigheter. Flera andra avdelningar med hög korttidssjukfrånvaro hann inte delta genom att 
de skulle flytta in i NKS under denna del av projekttiden.  
 
I samtal med flera av de verksamheter som deltog i dialogen och framtagandet av verktyget 
ställer sig positiva till att använda det och en avdelning har påbörjat implementeringen. 

5.2.2 Health Watch 
Piloterna där hälso- och arbetsmiljöverktyget Health Watch har använts visar att ett 
lättanvänt och tillgängligt hälsoverktyg är verksamt och viktigt för att få igång 
arbetsmiljöarbetet och att hålla det vid liv på arbetsplatsnivå. Som vid all mätning och 
undersökning är det avgörande hur verksamheten arbetar med resultaten som framkommer. 
I detta var tiden för genomförande i piloterna väl kort. Trots kort tid visar dock resultatet 
utifrån samtal med cheferna att alla har en positiv inställning till verktyget, alla vill fortsätta 
använda det. Det finns en längtan efter förenklade sätt att kontinuerligt få upp både positiva 
och utmanande frågor som rör sig i arbetsmiljön på bordet för att kunna arbeta med dem. 
Det här är ett långsiktigt utvecklingsarbete som just påbörjats.  
 
Det finns ett stort intresse av detta verktyg eller liknande, på flera håll i organisationen. 
Projektet har genom kommunikation på olika nivåer skapat efterfrågan i sjukhusets olika 
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verksamheter. Ett antal teman, funktioner, chefer och medarbetare som inte deltagit i piloten 
har visat intresse och vill påbörja arbeta med verktyget inom snar framtid. Många chefer 
uttrycker att ett verktyg som Health Watch kompletterar medarbetarundersökningen som 
man menar är en relativt tung process och som det ofta tar alltför lång tid innan man kan 
börja jobba med resultaten av. Det är viktigt att kunna göra enklare kontinuerliga 
arbetsmiljökartläggningar som ger chefer och medarbetare tätare återkoppling på den lokala 
arbetsmiljön och hälsan. När detta sker genom ett enkelt och tekniskt modernt 
arbetsmiljöverktyg som dessutom ger verktyg på individnivå för att öka energi och kunskap 
runt frågorna är det en god start på ett större utvecklingsarbete.  
 
Risken är dock att verktyget fungerar en tid utifrån ett nyhetens behag, och att intresset 
sedan falnar. Det handlar om att arbeta uthålligt och långsiktigt och om att stödja cheferna i 
att bli och fungera mer som möjliggörande och coachande ledare än traditionella chefer som 
förväntas sitta på alla svar. Att förmedla och inspirera till ett ökat medarbetarengagemang 
och ansvar.   
 
Att projektet haft en heltidsanställd projektledare har ändå underlättat samt det positiva 
bemötandet från i stort sett alla verksamheter när det gäller arbetsmiljöfrågor. 
 
En försvårande faktor under projektets genomförande är att det varit svårt att få tillräckliga 
resurser till projektet, bland annat p.g.a. att medarbetare på Centrala HR varit fullt upptagna 
i förändringsprocesserna samt att flera slutat sina anställningar på sjukhuset under 
projekttiden. 
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6 Slutsatser och rekommendationer framåt 
Projektet konstaterar följande slutsatser  
- Organisationen visar att det finns intresse för arbetsmiljöfrågor på alla nivåer – det mesta 
beror på hur frågorna adresseras och hur förutsättningar skapas. 
- Hur tillvaratar organisationen det arbetsmiljöengagemang som finns hos chefer när de lätt 
fastnar i en negativ spiral gällande basfrågor om vårdplatser, bemanning och sjukfrånvaro?  
- Hur skapas förutsättningar för chefer att arbeta aktivt med arbetsmiljön där det ställs höga 
krav på så många ”andra” områden? Hur stödjer vi chefer så det blir lättare att göra rätt och 
inspirerande att leda och coacha till utveckling, lärande och samarbete? 
- Hur kan vi utgå och arbeta utifrån en ökad förståelse för hur de olika delarna hänger 
samman, att arbetsmiljöarbetet har bäring på så många andra utmaningar? Att hur det känns 
att gå till jobbet (arbetsmiljö, kultur, ledarskap och beteenden på arbetsplatsen) kanske helt 
avgör om jag vill och orkar stanna och jobba på Karolinska ett år till. Att om jag har lust att 
berätta något positivt om Karolinska för en bekant som är vårdutbildad (har bäring på 
stolthet, varumärke och kvarstannande) och som väljer att söka sig till Karolinska (kan 
kopplas till rekrytering, bemanning och kompetensutveckling m.m.). Frågor som i sin tur ger 
effekt på hur många patienter Karolinska kan ge vård (antalet vårdplatser, vårdproduktion, 
möjligheter till forskning etc.). 
 
Projektet rekommenderar Karolinska Universitetssjukhuset följande 
arbetsmiljöinsatser:   

x Fortsätt att genomföra och utveckla interna arbetsmiljöutbildningar/workshops där 
chefer får kunskap och ges möjlighet till erfarenhetsutbyte, diskussioner och 
reflektion utifrån case och egen verksamhets- och arbetsmiljösituation.   
  

x Ge chefer möjlighet att påbörja arbetet med att reflektera och planera det 
systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna rollen redan på arbetsmiljöutbildningarna. 
    

x Säkerställ att alla Karolinskas chefer genomför arbetsmiljöutbildning kontinuerligt, 
genomför godkända arbetsmiljötest och tar sina fördelade arbetsmiljöuppgifter. 

x Gå på ledningens rekommendation och genomför upphandling av hälsoverktyg likt 
Health Watch. 
 

x Låt intresserade chefer och verksamheter successivt komma igång med användande 
av hälsoverktyget. Jämför och utvärdera användningen av verktyget kontinuerligt. 
Lyft och kommunicera goda exempel för spridning inom organisationen. 
 

x Tillsätt en arbetsmiljöexpert centralt, kunnig om verktyg, ledarskap och coachning. 
Expertens uppgift blir att inspirera och stödja HR Partners gällande 
kunskapsförmedling och stöd i verktygsanvändning till chefer och verksamheter 
(”train the trainers”).     
 

x Se till att arbetsmiljö och hälsoverktyget används i verksamhetspiloter som också 
testar olika typer av schemaläggning, ger stöd i ledarskap kopplat till kvarstannande, 
effektivitet och kostnader.  
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x Se arbetsmiljöinsatser som långsiktiga investeringar, inte som kostnader.  
 

x Ge chefer kunskaper om vikten av att agera tidigt ( att se och hindra problem innan de 
blir stora och kostsamma) samt att ha ögon för friskfaktorer i arbetsmiljön och att 
stärka dessa. 
 

x Satsa och erbjud handledning och mentorskap till unga nya chefer samt till team med 
psykiskt utmanande arbetsuppgifter.   
 

x Det är viktigt att Karolinskas nya organisation, verksamhetsmodell och arbetsprocess 
utvärderas i ett antal avstämningspunkter, där man säkerställer att 
arbetsmiljöaspekterna integrerats och tillämpats i önskvärd omfattning utifrån lagar 
och avtal.   
 

x Ta med arbetsmiljö i styrkortet för chefer och följ upp hur de klarar 
arbetsmiljöarbetet kopplat till andra strategiska frågor.      

7 Slutord 
Projekt som detta ska ses som en möjlighet att kraftsamla kring arbetsmiljöfrågor när tid och 
energi medges. En lärdom som dragits är att projektet skulle kunnat ha haft ett större samlat 
engagemang och kraft om tiden eller timingen för projektet varit en annan. Organisationen 
har under denna projekttid varit fullt upptagen med att förstå hur den nya omorganisationen, 
verksamhetsmodellen och flytten skulle te sig. Alla har naturligt ”sprungit på det bollar” som 
de följts upp och mätts på. Om chefer inte uppmärksammar, talar om eller kopplar 
verksamhetens utmaningar till arbetsmiljön anses den inte viktig. Trots detta har projektet 
tagit arbetsmiljöarbetet framåt på flera konkreta områden och blir ett viktigt steg i det 
fortsatta utvecklingsarbetet.      
 
Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete kommer i praktiken alltid att vara en avgörande del i hur 
väl vården fungerar. Det har varit en utgångspunkt för det här projektet. Utmaningar i 
kulturen som tar sig uttryck i brister i ledarskap, övertider, bristen på vårdplatser och 
svårigheter att behålla personal, hög sjukskrivning m.m. är avgörande att komma till rätta 
med i framtiden och har stor bäring på hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö. 
Organisationen bör parallellt med att skapa goda resultat här och nu också arbeta för att 
skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för detta över tid. Det innebär också att arbeta med 
andra värden som värderingar, bemötanden, attityder och beteenden.  
 
Arbetsmiljöarbetet bör vara i en ständigt pågående utvecklingsprocess.  
Ett projekt kan påtala vikt och betydelse av olika delar av arbetsmiljöarbetet men det är det 
dagliga verksamhetsnära arbetsmiljöarbetet bedrivet av chefer och medarbetare - hur vi ger 
stöd, förutsättningar och inspiration till varandra som i längden är avgörande för hur 
medarbetare och chefer trivs och kan uträtta en god vård för patienter på den betydande 
arbetsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset. 
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8 Appendix A: Projektets mål, ambitioner utifrån 
ansökan och hur de uppnåtts 

I projektansökan uttalades följande mål och intentioner. Efter varje mål har vi besvarat på 
vilket sätt projektet har levt upp till eller förhållit sig till målsättningen.   
 
Projektet önskade kartlägga hur sjukhuset på ett innovativt och systematiskt sätt bör 
arbeta vidare med arbetsmiljöfrågorna.  
Initialt kartlade organisationens arbetsmiljö och pågående arbetsmiljöarbete och ställde även 
frågor till organisationen hur man tänkte sig att arbetsmiljön och arbetet med den borde 
utvecklas för att nå ett mer önskat läge. Projektet rekommenderade i analysen ett antal 
utvecklingsorienterade arbetssätt för att stärka ett innovativt systematiskt och 
hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Av dessa valdes ett antal ut för projektet att arbeta vidare 
med. Det manifesterades bland annat i att använda ett webbaserat hälsopromotivt verktyg, 
Health Watch som testats i sex verksamheter via ett antal piloter i projektets senare del. 
Projektet rekommenderar sjukhuset att använda Health Watch som innovativt 
arbetsmiljöverktyg i en nära framtid i större skala på sjukhuset.  
 
I ansökan uttrycktes en hypotes att det finns behov av att omorganisera sjukhusets sätt att 
arbeta med arbetsmiljöfrågor för att möta de krav och möjligheter som framtidens hälso- 
och sjukvård innebär. Som svar på detta arbetades en ny plan för hur fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter för chefer ska se ut i den nya organisationen. Den nya 
arbetsfördelningen är utformad utifrån rollerna i den nya verksamhetsmodellen.  
 
För att tillse att arbetsmiljöarbetet säkerställer samverkan mellan arbetsgivare och fackliga 
organisationer hade de fackliga representanterna en betydande roll i projektets inledande 
nulägesanalys då representanter från de fackliga organisationerna på sjukhuset intervjuades. 
I alla förslag som projektet arbetat fram har fackliga samverkan vägts in och diskuterats. 
Under projektets gång har samverkan med facken också stämts av genom LOK, den Lokala 
Omställningskontoret. Då projektets piloter har setts som test och försök har projektet valt 
att samverka frågorna när de är färdiga för att presenteras som åtgärdsförslag till 
organisationen.    
 
Projektet hade i ansökan en stark intention att utvecklingsarbetet primärt skulle handla om 
att utveckla det praktiska arbetsmiljöarbetet varför detta varit ett av projektets fokus. 
Genom de chefsverktyg för arbetsmiljöarbete som projektet arbetat fram (Hälsosamtal) och 
låtit medarbetare och chefer testa (Health Watch) ger projektet två mycket konkreta förslag 
på hur Karolinskas chefer och medarbetare praktiskt kan arbeta med arbetsmiljöfrågorna. 
   
En annan uttryckt önskan var att projektet skulle präglas av en helhetssyn och arbeta med 
alla typer av arbetsmiljöfrågor. Utifrån det behandlades alla arbetsmiljöfrågornas olika 
aspekter i den omfattande inledande nulägesanalysen. Det innebär allt från den fysiska 
arbetsmiljöns risker till den psykosociala arbetsmiljön som att se arbetsmiljön och hälsans 
olika organisatoriska nivåer (individ-, grupp-, ledarskaps- och organisationsnivån). Projektet 
valde sedan att koncentrera sig på de delar, områden och nivåer där organisationen haft 
störst behov att utveckla sitt interna arbetsmiljöarbete. I och med införandet av den nya 
lagstiftningen AFS 2015:4 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö började gälla den 2016-03-
31var det också naturligt att ta höjd för denna genom organisationens behov av 
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kunskapspåfyllning. Projektet önskade primärt få den basala arbetsmiljökunskapen på plats 
hos sjukhusets chefer men också att skapa organisatoriska förutsättningar att arbeta på ett 
hälsofrämjande och förebyggande sätt. 
 
Då ansökan formulerades en önskan att arbetsmiljöarbetet skulle organiseras i 
projektorganisationerna NKS och Chopin likväl som i de ordinarie verksamheternas alla 
arbetsgrupper och att skapa synergier mellan de olika arbetsorganisationerna. När projektet 
väl var igång hösten 2015 såg den organisatoriska verkligheten delvis annorlunda ut. 
Projektet beslutade istället att dess utvecklingsarbete skulle tas fram, prövas och testas i 
samarbete med verksamheter för att sedan utifrån utfall och resultat skalas upp och 
implementeras på bred front i organisationen.  
 
Projektet inbjöds att delta i ett utvecklingsprojekt tillsammans med företrädare för övriga 
ledningssystem (Miljö, brand/säkerhet, KP m fl.) för att utforska möjligheten att samordna 
Karolinskas ledningssystem. Detta utvecklingsarbete sköts dock upp p.g.a. rådande stora 
förändringar och otydlighet i vem som skulle ta det organisatoriska helhetsansvaret. Vi 
påbörjade dock arbetet inom arbetsmiljöområdet genom att göra en översyn och ta fram ny 
delegeringsordning av arbetsmiljöuppgifter för chefer.    
 
I ansökan beskrevs en ambition att projektet skulle jobba med strategisk 
utbildningsplanering vilket byggde på idén att projektet skulle kartlägga utbildningsbehov. 
Projektet har konstaterat att chefernas kunskaper om arbetsmiljöfrågorna är i behov av 
ständig påfyllnad och utveckling. Projektet har dock koncentrerat sig på att se över och 
utveckla det befintliga arbetsmiljöutbildningsutbudet och arbeta för att alla sjukhusets chefer 
genomför utbildningen och kan ta sitt reella legala arbetsmiljöansvar. Genom översyn, 
förändringar och uppföljning av den grundläggande Arbetsmiljöutbildningen har projektet 
utvecklat den för att på bästa sätt säkra att cheferna driver ett aktivt arbetsmiljöarbete. 
Projektet kan även konstatera att chefer är i stort behov av praktiskt arbetsmiljökunnande 
som erhålls av erfarenhetsutbyte, arbete med case med utgångspunkt från den egna 
vardagen. och   
    
- Identifiera utbildnings- och informationsbehov i olika målgrupper och i olika skeden i 
omställningsarbetet 2014-2019 
Projektet har genom översynen och utvecklingen av Arbetsmiljöutbildningen sett till att 454 
chefer har genomgått den grundläggande arbetsmiljöutbildningen och 356 har ett godkänt 
arbetsmiljötest som innebär att de kan ta sina fördelade och delegerade arbetsmiljöuppgifter. 
I utvärderingen projektet gjort av Arbetsmiljöutbildningarna framkommer att många chefer 
uppskattar möjligheterna att delge varandra sina arbetsmiljöerfarenheter och 
frågeställningar de har samt att de önskar .  
  
- Identifiera samband mellan sjukskrivningar och arbetsmiljöpåverkan beroende på 
arbetsuppgift, kompetens och arbetsplats.  
Detta finns beskrivet i projektets nulägesanalys. 
 
- Att kunna leva och utvecklas i en rad interimistiska organisationer blir ett sätt att leva 
samt att kunna utvecklas under processen är en framgångsfaktor.  
Att utrusta organisationen för ständiga förändringar är ett viktigt inslag i organisationens 
arbetsmiljöutbildning för chefer och har präglat projektet under hela dess genomförande.    
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- Vi ska arbeta med att minska antalet sjukskrivna medarbetare 
Att minska antalet sjukskrivna medarbetare är att betrakta som ett effektmål av en så här 
pass kort projektsatsning.  
- Vi ska arbeta med arbetsmiljöförbättrande åtgärder på sjukhusets alla nivåer.  
En systemsyn har varit en utgångspunkt för projektet. Det innebär bland annat att 
organisationens olika nivåers ständiga och ömsesidiga påverkan på varandra varit en viktig 
princip för allt arbete som projektet har genomfört.  
- Vårt mål med satsningen ska vara att vi 2019 (efter NKS genomförande) ska ha skapat en 
organisation där vi utgår från att arbetsmiljö är ett föränderligt tillstånd och att vi som 
sjukhus ska utvecklas till detta tillstånd genom att pröva oss själva genom en rad 
förändringar i organisationen. 
Projektsatsningen har varit betydligt kortare än den från början var tänkt. Projektets 
intention har varit att försöka finna arbetssätt som är hållbara genom de förändringar som 
ständigt kommer att prägla denna verksamhet.     
 
- Det som är nytt idag är att vi kommer att in i arbetsmiljöprocesserna redan i idéstadium, 
vi passerar planerings- och fastställande stadium för att slutligen gå igenom 
genomförande stadium.  
Projektet har arbetet utifrån tesen att organisationens chefer behöver ökad kunskap för att se 
och agera promotivt för att stärka det fungerande och proaktivt och hantera risker innan 
arbetsmiljöproblem uppstår.  
 
- Vi vill att sjukhusets chefer, medarbetare och fackliga organisationer ska vara bekväma 
med att leva och agera i förändringsprocesser och hela tiden anpassa arbetet med 
arbetsmiljön till rådande förutsättningar och de målbilder som finns framåt.  
Projektets intention har varit att försöka finna arbetssätt som är hållbara genom de 
förändringar som ständigt kommer att prägla denna verksamhet. Samtidigt ska sägas att 
projektet är ett steg i ett pågående utvecklingsarbete som fortsätter när projekttiden är över.      
 
- Vi vill att vi ska ha en arbetsmiljökompetensnivå som gör att chefer och fackliga 
organisationer är jämställda och behandlar problem med ett gemensamt språk och 
tillvägagångssätt.  
Alla Karolinskas chefer ges en intern arbetsmiljöutbildning som har genomlysts av projektet. 
I denna utbildning utgår man från en gemensam syn på arbetsmiljöns möjligheter och 
utmaningar samt med ett gemensamt språk vilket skapar förutsättningar för att 
arbetsmiljöarbetet präglas av ett mer sammanhängande förhållningssätt.   
 
- Vi vill att arbetet ska ske utifrån en proaktiv, positiv, problemlösarattityd. 
Projektet har arbetet utifrån tesen att organisationens chefer behöver ökad kunskap för att se 
och agera promotivt för att stärka det fungerande och proaktivt och hantera risker snabbt och 
tidigt, innan arbetsmiljöproblem uppstår.  
 
- Man kommer att märka att satsningen nått avsedda resultat genom att sjuktal minskar, 
sjukskrivna återgår snabbare och friskare i tjänst, frisknärvaro ökar, förändringsprocesser 
går snabbt för att vi har en hög grundnivå av god arbetsmiljö inbyggt i organisationen och 
alla anställda.  
Dessa mål är att se som långsiktigare effekter av de satsningar som projektet har genomfört 



 Arbetsmiljöarbete i framtidens hälso- och sjukvård 2017-01-30 

29 
 

på individ, grupp och ledarskapsnivå.   
 
- Jämställdhet och mångfald kommer att främjas då en av strategifrågorna kommer att 
vara hur vi på bästa sätt i framtiden ska arbeta med utbildning i arbetsmiljö 
Under hela projektet har ett mått av samarbete och utväxling av erfarenheter mellan de som 
arbetar strategiskt med arbetsmiljö-,  jämställdhets- och mångfaldsfrågorna pågått och 
utvecklats.   
 
- Viktigt att belysa kvinnors behov. 
I nulägesanalysen fanns genusperspektivet med och belystes vilket sedan tjänat som 
ledsagning genom projektet där vi valt att fokusera på de delar av verksamheterna med störst 
andel kvinnor (första linjens chefer och vårdmiljöer).  
 
- Samverkansavtalet kommer att följas. 
Samverkansavtalet har varit en princip att följa genom hela projektarbetet.   
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9 Appendix B: Hälsosamtal 

9.1 Introduktion för chefer inför hälsosamtal 
Varför genomför vi hälsosamtal?  
HR kommer under hösten 2016 att på några vårdavdelningar där korttidssjukfrånvaron är 
hög testa att genomföra hälsosamtal med hjälp av rehab konsulterna. Det övergripande målet 
är att få hållbara arbetsplatser där medarbetare trivs och är friska. Det är därför viktigt att vi 
som arbetsgivare tidigt kollar upp och stämmer av hur medarbetare mår när de varit sjuka 
upprepade gånger och vad medarbetaren själv, du som chef, arbetsgruppen och även 
organisationen kan göra för att förhindra att medarbetaren blir fortsatt sjuk och istället får 
möjlighet att finna hälsa.   
 
Nationella undersökningar visar att ohälsan och sjuktalen stiger bland unga. I analyserna 
nämns upplevelse av höga krav (inifrånkommande eller utifrånkommande, skyldigheter/ 
rättigheter) har andra attityder och värderingar än tidigare generationer, att individen sätter 
sina egna behov före arbetsgruppens behov. Vad kan höga sjuktal bland unga på sjukhuset 
bero på, och vad kan göras för att komma till rätta med det? Vilka åldersgrupper har hög 
korttidssjukfrånvaro i din arbetsgrupp? Använd även Hälsosamtalsmodellen som möjlighet 
till kartläggning.  
 
Vad innebär att arbeta med hälsosamtal? 
Hälsosamtalet ska bestå av minst 4 samtal 
1. Chefens första samtal med medarbetaren efter 3 korttidssjukfrånvarotillfällen på ett 
halvår.  
2. Hälsosamtalet: Medarbetare – rehab konsulten. Bokas när chefen meddelar att 
medarbetaren haft samtal 1. Genomförs ca 1 timme. (Se annan mall).    
3. Trepartssamtal: Medarbetare – rehab konsult och närmaste chef ca en vecka efter 
hälsosamtalet. (Se annan mall)  
4. Uppföljningssamtal: Ca 3 månader senare.  
     
Utgångspunkter: 
Chefens utgångspunkt med hälsosamtalet ska vara att  
- få medarbetaren att förstå att arbetsgivaren tar all sjukfrånvaro på allvar,  
- det handlar om uppmärksamhet och omsorg om medarbetarens hälsa, närvaro och att orka 
arbeta – det handlar inte om kontroll, 
- inspirera medarbetaren till ökad medvetenhet och eget ansvar för sin hälsa.  
- ge medarbetaren en chans att reflektera över sin arbets- och livssituation och att 
tillsammans med arbetsgivaren förstå vad som kan göras för att främja medarbetarens hälsa 
och se vad som kan behöva göras på arbetet.       
 
Målgrupp: 
Hälsosamtalen ska genomföras för medarbetare som varit sjuka 3 gånger eller mer de senaste 
6 månader.  
 
Varför denna målgrupp:  
Vad kan vi göra för att tidigt fånga de som har återkommande korttidssjukfrånvaro?  
Finns en hypotes att många unga (20 -30 år) har hög korttidssjukfrånvaro. Kartlägg och 
fundera på vad det iså fall kan bero på?  
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Hälsosamtalet 
Ska ge en möjlighet till att gemensamt undersöka och reflektera över sjukfrånvaron och ringa 
in orsaker samt vad medarbetaren, chefen och arbetsgruppen kan göra för att hindra att 
sjukfrånvaron fortsätter eller ökar.  
Fakta genom medarbetarens sjukfrånvarohistorik (och annan frånvaro, VAB m.m.) kommer 
att tas upp på mötet.   
 
Sekretess 
Hälsosamtalet är sekretessbelagt vilket innebär att rehab konsulten och medarbetaren går 
igenom och sorterar vad av det man talat om som medarbetaren är villig att dela med sig av 
till närmaste chef på kommande trepartssamtal. Viktigt är att medarbetaren förstår att saker 
medarbetaren vill förändra som är arbetsrelaterade är sådant medarbetaren bör kunna tala 
med sin chef om. 
I efterhand kommer vissa av de frågor som återkommer bland flera medarbetare på 
hälsosamtalen och som kan uppfattas generella för arbetsgruppen att kunna tas upp som 
teman på gruppnivå utan att röja den enskilda medarbetaren/individens enskilda 
ståndpunkter.   
 
Facklig medverkan 
Medarbetaren ska utifrån ordinarie grundrutiner upplysas om att medarbetaren kan bjuda 
med facklig part om så önskas.   
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9.2 Samtalsunderlag för hälsosamtal 
 

 Samtala med de tre cirklarna som utgångspunkt. 
Gå förslagsvis igenom en cirkel i taget.   
 
Saker att tänka på:  
- Förklara att mötet handlar om att tidigt fånga upp all sjukskrivning som arbetsgivaren tar 
på allvar.  
- Börja med att få medarbetaren att fundera på vad som orsakade sjukskrivningstillfällena?  
- Utgångspunkten ska alltid vara arbetet och ohälsan kopplad till arbetssituationen.  
- Vad kan göras av medarbetaren själv, av chefen, arbetsplatsen ev. rehab (företagshälsa)  
för att förhindra fortsatt eller ökad sjukskrivning. 
- Det handlar om tre samtal 1. Med chefen 2. Med rehab konsulten 3. Trepartssamtal. 
- Det som sägs stannar i rummet samtidigt ska mötet avslutas med en summering av det som 
är sagt som behöver tas i trepartssamtalet för att ge chans till verklig förändring speciellt 
kring det som är arbetsrelaterat.   
- Våga gå vidare med följdfrågor som hjälper medarbetaren att reflektera över sitt tänkesätt, 
beteende. Öppna frågor som vad, vad kommer det sig, hur, på vilket sätt kan underlätta. Ser 
medarbetaren några mönster? Vad fyller mönstren för funktion? Undvik egna värderingar.  
Ge snarare medarbetaren chans att reflektera över sina egna.  
- För in frågan om att sortera och vem som bär ansvaret - när detta är relevant. Hur tänker 
medarbetaren om sin del av att situationen är som den är?  Vad kan medarbetaren göra något 
åt, vad ligger på andra och att våga tala med dem som kan ge stöd i förändring?   
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ARBETSSITUATION:  
Fakta: Sjukfrånvaro senaste 6 månaderna - vad beror den på?  
            Sjukfrånvaro och annan frånvaro senaste året?  
   
- Hur ser du på din arbetssituation?  
- Hur trivs du? - Vad kan du göra för att öka din trivsel?  
- Har du arbetskamrater som du arbetar bra tillsammans med - gillar?  
- Upplever du dig efterfrågad?   
- Upplever du dig tillräcklig, vet du när du gör ett bra jobb? 
- Får du det stöd du behöver av din chef för att utföra olika arbetsuppgifter?  
- Kan du berätta för din chef vad du behöver?  
- Ser du hur det du gör hänger ihop med sjukhusets övergipande mål och vision?  
- Får du den information du behöver? - Hur kan du hitta information?  
- Har du möjlighet att vara med och påverka det som händer på er avdelning?  
- Vad kan du ändra på?  
- Vad av det du berättar vill du tala med din chef om?    
 
LIVSSITUATION:   
- Hur har du det i din livssituation? 
- Lever du tillsammans med någon? Familj Barn? Livsfas?   
- Är relationen/relationerna närande/tärande?   
- Andra släktingar som behöver dig? 
- Hur ser du på krav och förväntningar i ditt liv?  
- Hur ser du på din förmåga att säga ja och nej (gränssättning)?  
 
    
SITUATION MED MIG SJÄLV: 
- Egen situation gällande livsstil, sömn, mat, motion, egna intressen, egen tid, återhämtning, 
gränssättning etc.  
 
Slutfrågor:  
- Hur ser balansen ut mellan de olika cirklarna?  
- Vad tänker du att du skulle kunna göra för att öka balansen? 
- Vad av det vi talat om (speciellt det som gäller arbetet och arbetssituationen) är väsentligt 
att tala med din chef om?  
- Skriv ned de punkter ni kommer överens om att medarbetaren vill ta upp på 
Trepartssamtalet. 
- Är det relevant att efterfråga företagshälsan för samtal/rehab/läkarbesök?     
- Tycker du att vi har talat om viktiga och ”rätt” saker för dig?  
   Något att lägga till..?  
- Låt medarbetaren summera sina tankar om samtalet och hur medarbetaren ser på 
framtiden.  
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9.3 Samtalsguide för hälsosamtal 
 
Namn   
Roll   
Arbetsplats/avdelning 
 

 

Närmaste chef  
Antal sjukfrånvarotillfällen  
Orsaker 
 

 

Sjukdomar och mediciner 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag upplever min egen hälsa – egen bedömning 
Mycket dålig      Dålig       OK       Bra 
 
 
Kommentar:  
 
 
 
 
 
 
ARBETSRELATERADE FRÅGOR:  
Jag trivs på jobbet   
Stämmer                 Stämmer               Tveksamt    Stämmer                          Stämmer helt    
inte alls                ganska dåligt    ganska bra             
 
 
Kommentar: 
 
 
 

 Samtalsguide hälsosamtal 
  2016-10-17   
  

LIVSSITUATION ARBETE 

EGEN TID 
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Jag upplever stöd i arbetsgruppen   
Stämmer                 Stämmer               Tveksamt    Stämmer                          Stämmer helt    
inte alls                ganska dåligt    ganska bra             
 
 
Kommentar:  
 
 
 
 
 
 
Jag upplever stöd från min närmaste chef   
Stämmer                 Stämmer               Tveksamt    Stämmer                          Stämmer helt    
inte alls                ganska dåligt    ganska bra             
 
 
Kommentar:  
 
 
 
 
 
 
Jag upplever att jag har möjlighet att vara delaktig på jobbet  
Stämmer                 Stämmer               Tveksamt    Stämmer                          Stämmer helt    
inte alls                ganska dåligt    ganska bra             
 
 
 
Kommentar:  
 
 
 
 
 
 
Jag upplever och förstår att jag bidrar till helheten (KASAM)   
Stämmer                  Stämmer               Tveksamt    Stämmer                          Stämmer helt    
inte alls                 ganska dåligt    ganska bra             
 
 
 
Kommentar:  
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Jag kan styra över mina arbetstiders förläggning 
Stämmer                  Stämmer               Tveksamt    Stämmer                          Stämmer helt    
inte alls                 ganska dåligt    ganska bra             
 
 
Kommentar:  
 
 
 
 
 
 
Jag uppfattar mina arbetsuppgifter som klart definierade 
Stämmer                  Stämmer               Tveksamt    Stämmer                          Stämmer helt    
inte alls                 ganska dåligt    ganska bra             
 
 
Kommentar:  
 
 
 
 
 
 
Jag kan påverka beslut som är viktiga för mitt arbete 
Stämmer                  Stämmer               Tveksamt    Stämmer                          Stämmer helt    
inte alls                 ganska dåligt    ganska bra             
 
 
Kommentar:  
 
 
 
 
 
 
I mitt arbete blir jag positivt utmanad 
Stämmer                  Stämmer               Tveksamt    Stämmer                          Stämmer helt    
inte alls                 ganska dåligt    ganska bra             
 
 
Kommentar:  
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LIVSSITUATION  
Relations eller familjesituation: 
Obalans                        Ok            God och balanserad 
 
 
Kommentar:  
 
 
 
 
 
 
 
Nätverk, släkt och vänner:  
Tärande   Varken eller   OK  Stödjande    
Tungt        Gott 
 
 
Kommentar:  
 
 
 
 
 
 
 
EGEN TID 
Jag har lagom mycket egen tid för återhämtning 
Stämmer                   Stämmer                 Tveksamt       Stämmer                        Stämmer helt    
inte alls                 ganska dåligt       ganska bra             
 
 
Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
LIVSSTIL 
Jag motionerar  
Aldrig                  Då och då              1-2 ggr/vecka            3-5 ggr/vecka 
 
 
Kommentar:  
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Mina kostvanor är 
Mycket dåliga          Dåliga                                OK                          Bra
     
 
Kommentar:  
 
 
 
 
 
Jag sover för det mesta bra 
Stämmer                  Stämmer               Tveksamt    Stämmer                          Stämmer helt    
inte alls                 ganska dåligt    ganska bra             
 
 
 
Kommentar:  
 
 
 
 
 
 
Endast för den som röker  
Jag röker  
Mer än 20/dag 11-20/dag  1-10/dag  Sällan 
 
 
Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
Endast för den som snusar 
Jag snusar: 
Mer än 1 dosa/dag 4-6 dosor/ vecka 2-3 dosor/vecka  Mindre än 1   
                                                                                                                                   dosa/vecka 
 
 
Kommentar:  
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Jag brukar alkohol 
Aldrig  1-2 ggr/månad         2-4 ggr/månad 2-3 ggr/vecka                4 ggr/v 
   el. mer sällan                    el. mer
  
 
Kommentar: 
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9.4 Summering hälsosamtal 

 
Återkoppling till närmaste chef: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det medarbetaren själv kan göra och förändra:  
 
  

Namn  
Roll  
Arbetsplats/avdelning  
Närmaste chef  
Antal 
sjukfrånvarotillfällen 

 

Orsaker  
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9.5 Guide för trepartssamtal 
Namn  
Datum  
Roll  
Arbetsplats/avdelning  
Antal sjukfrånvarotillfällen  
Orsaker 
 

 

Närmaste chef  
Rehabkonsult  
 
 
Syfte med mötet: Uppföljning av hälsosamtal som genomförs av rehab konsult och  
   medarbetare efter flera, minst 3 korttidssjukfrånvarotillfällen de  

senaste 6 månaderna, för att kunna genomföra föreslagna 
 åtgärder i arbetet, på arbetsplatsen och av medarbetaren själv.   
  
 

 
Ingår i hälsosamtalsplaneringen: 

1. Första möte med närmaste chef.  
Chefen tar initiativ efter 3 korttidssjukfrånvarotillfällen inom 6 månader. Berättar om syfte 
och vad som ingår i planen. 
 

2. Hälsosamtal med rehab konsult 
Ringar in medarbetarens bild av orsaker, möjligheter, arbete, livssituation livsstil och hälsa. 
Vad kan göras för att behålla hälsa, bryta ev. negativa mönster? Behov av förändringar, 
förutsättningar och stöd? Kan innebära anpassningar på arbetsplatsen, socialt eller medicinsk 
behandling.  
 

3. Trepartsmöte 
Att tillsammans gå igenom var medarbetaren står idag och vad man kommit fram till att 
återkoppla från hälsosamtalet. Vad har hänt sedan sist och vad anser Du om din 
arbetssituation? Hälsa och insatser och vem som ska ta ansvar för vad. 
 

4. Uppföljande samtal  
Samtal mellan chef, medarbetare och ev. rehabkonsult (beroende på vilken roll haft i 
rehabarbetet) om ca 3 månader.  
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Beslut på mötet: 
Vad kan och ska medarbetaren själv göra? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad kan och ska chef ev. arbetsgruppen göra?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad kan ev. vårdgivare göra?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFT 
Medarbetaren:    Chef:  
…………………………………………………          ……………………………………… 
  



 Arbetsmiljöarbete i framtidens hälso- och sjukvård 2017-01-30 

37 
 

10 Appendix C: Resultat från Healthwatch 

10.1  Resultat från veckomätningar 
Hälsa - Hur mår du just nu? 

 
Sömn - Hur sov du i natt? 
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Koncentration - Hur är din koncentrationsförmåga just nu? 

 
 
Stress - Hur stressad är du just nu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Arbetsmiljöarbete i framtidens hälso- och sjukvård 2017-01-30 

39 
 

Energi - Hur är din energinivå just nu? 

 
Kontroll - Hur stor kontroll har du över ditt liv just nu? 
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Socialt liv - Hur nöjd är du med ditt sociala liv just nu? 

 
Arbetseffektivitet - Hur effektiv är du på arbetet just nu? 
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Arbetsglädje - Hur stor är din arbetsglädje just nu? 

 
Arbetsbelastning - Hur hög är din arbetsbelastning just nu? 
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Arbetsklimat - Hur är stämningen på arbetet just nu? 

 

10.2 Resultat från enkät i början av och i slutet av piloten 
Om jag behöver, får jag stöd och hjälp med mitt arbete från andra kollegor  
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På vår arbetsplats arbetar vi aktivt för att tillsammans utveckla verksamheten.  

 
Samarbetet mellan olika yrkesgrupper fungerar bra på vår arbetsplats.  
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Jag har en rimlig arbetsbelastning  

 
Jag kan påverka min arbetssituation.  
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Min chef tydliggör vad som krävs av mig.  

 
Jag har möjlighet till återhämtning efter perioder av hög arbetsbelastning.  
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På arbetsplatsen är vårt klimat uppmuntrande och stödjande.  

 
På vår arbetsplats har vi ett öppet klimat.  
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Jag tycker att min chef/cheferna gör vad de kan för att arbeta konstruktivt med 
vår arbetsmiljö och hälsa.  

 
Jag tycker att vi som grupp arbetar tillsammans för att förbättra vår 
gemensamma arbetsmiljö.  
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Jag upplever att jag får stöd att reflektera över och förbättra min individuella 
hälsa kopplat till arbetet.  

 
Jag upplever att min arbetssituation är hållbar.  
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Jag tycker att införandet av HealthWatch har bidragit till förbättringar i 
arbetsmiljön under pilottiden.  

 
Jag tror att användning av HealthWatch kan bidra till förbättringar i 
arbetsmiljön framöver.  
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Jag tror att användning av HealthWatch kan bidra till förbättringar i min 
individuella hälsa framöver.  

 
Min närmaste chef har varit positivt inställd till att införa och arbeta med 
resultaten från HealthWatch.  
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Jag har haft möjlighet att komma med synpunkter på hur vi ska arbeta med 
HealthWatch.  

 
På min arbetsplats har det tydligt signalerats att användandet av HealthWatch 
är prioriterat.  

 


