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PROGRAM
• Arbetsplatsens betydelse och evidensbaserade åtgärder
• Genomförd forskning i hälso- och sjukvård (ADA+)
• Metodstöd för arbetsgivare (AD-A)
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BRISTER I ARBETSMILJÖN KAN LEDA TILL
SJUKDOM
• Psykisk ohälsa
• Smärta/värk i rygg, nacke, axlar
• Hjärt-kärlsjukdom och diabetes

RISKFAKTORER I ARBETET FÖR PSYKISK OHÄLSA OCH
SJUKSKRIVNING

•
•
•
•
•

Psykiskt ansträngande arbete
Höga krav
Låg kontroll
Obalans ansträngning-belöning
Rollkonflikter

Samma påfrestningar i arbetslivet
för kvinnor och män ger samma
påverkan på den psykiska hälsan!
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RISKFAKTORER I ARBETET FÖR RYGGBESVÄR

•
•
•
•
•
•

Tunga lyft
Böjd eller vriden rygg
Helkoppsvibrationer
Skiftarbete
Höga krav/låg kontroll
Pressad arbetssituation/små
möjligheter till utveckling

Kvinnor och män med likartade
arbetsuppgifter och villkor
utvecklar lika mycket ryggbesvär

INVOLVERING AV ARBETSPLATSEN
• Arbetsplatsen måste vara involverad för att medarbetaren ska komma tillbaka i
arbete på ett bra sätt (FORTE 2015)
• Arbetsplatsnära insatser är avgörande för att förebygga och åtgärda
arbetsoförmåga, och att tidigt påbörja samtal om förmåga i relation till
nuvarande arbete (gärna problemläsningsbaserad samtalsmetodik ex ADA)
(Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen 2015)
• Tidigt i processen involvera arbetsgivaren, behålla kontakten med arbetet och
arbetsplatsanpassning (Riktlinjer vid ländryggsbesvär 2013)
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EVIDENSBASERADE ÅTGÄRDER VID OHÄLSA OCH
SJUKSKRIVNING
Organisationsnivå
• Rutiner för tidigt stöd och dialog med medarbetare
• ”Se och bekräfta” medarbetare
• Stöd till att prioritera bland arbetsuppgifter
• Ge möjlighet till återhämtning
• Arbetsgivare/chef involverad i processen
• Variera och anpassa arbetsuppgifter
• Uppmuntra goda levnadsvanor
• Rutiner för att identifiera riskgrupper och riskfaktorer
• Rutiner för hantering av sjukfrånvaro (ex dialogsamtal, koordinering,
uppföljning)
• Samarbeta med företagshälsa och hälso-och sjukvård

Hur gör man då?
Arena: hälso- och sjukvård
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ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång (ADA)
Patienter med arbetsrelaterad utmattning (n=74) (2003-2006)
Matchad kontrollgrupp via FK (n=74)
Personintervju

Arbetsgivarintervju

Konvergenssamtal

Karlsson B et al. 2010; 2014

WorkUp - tidig dialog (ADA) med arbetsgivare
Personer med nacke/ryggsmärta (n=352) (RCT 32 HC, 2013-2014)

Sennehed C.P. et al. Pain 2018
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SAFARI studien
Patienter i primärvård; UMS (ca 60%), depression, ångest, n=352 (RCT 2009-2011)

ACT

ACT+ADA

ADA

TAU

Resultat
- Ingen skillnad mellan grupperna vid uppföljning, alla grupper påvisade minskade
symtom, sjukskrivning och ökad arbetsförmåga
- När hänsyn till diagnos gjordes i analysen, visades att UMS hade mest nytta av ADA
interventionen - signifikant minskad sjukskrivning och ökad arbetsförmåga

Finnes A et al. J Occup Health Psychology 2017

ADA+ (Stressrehabilitering Umeå)
Patienter med utmattningssyndrom (n=51) (Kontrollerad studie 2014-2017)
Person‐
intervju

Arbets‐
givar‐
intervju

Dialog‐
samtal

Intern samverkan (teamet)

Uppföljning

Extern samverkan (FK, AF, FHV)

•

•

Användbart verktyg i hälsooch sjukvård samt
företagshälsovård
Rehabiliteringskoordinator –
en viktig neutral part

www.fhvmetodik.se
www.vardhandboken.se
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RESULTAT ADA+
Kvalitativa studier
Personer med utmattningssyndrom
Möte på en gemensam grund ger förtroende vid återgång i arbete
Handläggare på FK och rehabiliteringskoordinatorer
Tillit trots olika perspektiv
Arbetsgivare
Förstärkt kapacitet att agera (kunskap, anpassningar, delat ansvar)

ATT DELTA I ADA+

https://vimeo.com/337258817

7

ARBETSPLATSDIALOG AD-A
Metodstöd för arbetsgivare vid ohälsa
och sjukfrånvaro

https://www.umu.se/forskning/projekt/ad-ametodstod-for-arbetsgivare-vid-ohalsa-ochsjukfranvaro/

Syfte AD-A
Vid tidiga tecken på ohälsa eller nedsatt arbetsförmåga, stödja
chefen att främja dialogen med medarbetaren och konkret
anpassa arbetet.

Målet är att främja medarbetarens hälsa för att förhindra
sjukskrivning eller komma åter i arbete.
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AD-A EN DEL AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET

CHEFENS FÖRBEREDELSER INFÖR DIALOGSAMTALET
• Ge medarbetaren skriftlig information om AD-A
• Stäm av och klargör vilka som deltar på mötet
• Boka lokal på en trygg plats
• Avsätt tid för samtalet
• Förbered dig – gå igenom och besvara frågorna
• Förhållningssätt
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PEDAGOGISK MODELL
Används som stöd vid dialogsamtalet
• frågeguide
• anpassning av arbete

FRÅGEGUIDE
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FRÅGEGUIDE

ANPASSNING AV ARBETE
• Övergripande och tidsbegränsad anpassning
• Balans i arbete
• Kognitiv ergonomi
• Belastningsergonomi
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BALANS I ARBETE
• Balans mellan krav och resurser
- Särskilda rutiner vid starkt psykiskt påfrestande arbete
• Klargöra arbetsinnehåll
• Ge utrymme för återhämtning

KOGNITIV ERGONOMI
• Kartlägg och planera
• Uppmuntra balans mellan aktivitet och återhämtning
• Minimera kraven på delad uppmärksamhet
• Avlasta genom hjälpmedel och struktur
• Skapa en god digital arbetsmiljö
• Involvera omgivningen
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BELASTNINGSERGONOMI

• Anpassa arbetsplats och arbetsutrustning
• Variera arbetet
• Minska belastning med god arbetsteknik och hjälpmedel
• Möjliggör tillräcklig återhämtning

GÖR EN SKRIFTLIG PLAN
• Tidsperiod (för planen)
• Målsättning (omfattning och upplägg)
• Arbetsinnehåll
• Åtgärder medarbetare
• Åtgärder arbetsgivare
• Uppföljning

Konkret och tydlig!
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SAMMANFATTNING DIALOGSAMTAL
• Ange syfte och tidsram
• Följ frågeguiden i anslutning till modellen
• Tydliggör arbetsuppgifter
• Anpassa arbetsuppgifter (balans i arbetet, kognitiv ergonomi,
belastningsergonomi)
• Ta ställning till behov av tidsbegränsade anpassningar
• Behov av andra stödåtgärder?
• Gör en skriftlig plan med delat ansvar
• Diskutera hur övriga medarbetare ska informeras
• Boka in tid för uppföljning

TACK!

therese.eskilsson@umu.se
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