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Ett fall för
judoförbundet
DEN VANLIGASTE arbetsskadan i Sverige orsakas av
fallolyckor. Inte helt oväntat är de extra vanliga
under vintern. På jobbet eller på väg till jobbet
råkar cirka 6 500 personer varje år ut för allvar
liga fallolyckor.
Vi på AFA Försäkring har en unik databas med
statistik över majoriteten av alla arbetsskador
som inträffar och har inträffat i Sverige sedan
lång tid tillbaka. Med hjälp av vår statistik kan
kunskapen om arbetsskador öka. Men vi vill inte
bara informera om problemen, vi vill försöka få
dem att minska. Fallolyckorna kostar arbetsgivar
na och samhäl
let en hel del
Vi vill inte
folk
bara informera eftersom
blir sjukskriv
om problemen, vi
na och behöver
vill försöka få
sjukvård.
De innebär
dem att minska.
också en massa
smärta och lidande. Därför har vi ingått ett sam
arbete med de som är bäst på att falla säkert –
Judoförbundet. Deras instruktörer lär ut hur man
rullar ihop sig, håller in huvudet och tar emot sig
med armen i stället för med handen. Under året
kommer judoinstruktörer över hela landet att
besöka arbetsplatser och lära ut fallteknik.
VI SKRIVER OCKSÅ om

hållbart ledarskap i detta
nummer av Trygg på jobbet. Vi har finansierat ett
forskningsprojekt Christin Mellner nu har slutfört
som handlar om vad som gör att chefer har en
hållbar arbetssituation eller inte.
Många chefer vittnar om motstridiga eller otyd
liga krav, problem med gränser mellan jobb och
fritid och bristande resurser. Det som är extra in
tressant med denna studie är att den undersöker
både organisatoriska faktorer och personfaktorer.
Att arbetet är bra organiserat är den viktigaste
aspekten av ett hållbart arbetsliv. Men det verkar
finnas egenskaper som kan
fungera som ett skydd när
organisationen är mindre
bra.

johan ljungqvist
kommunikationsdirektör
afa försäkring
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Nyheter om trygghetslösningar, försäkringar och arbetsmarknad.

Arbetsgivare kan nu söka rehabstöd digitalt, och antalet ansökningar har redan ökat.

Enklare att söka rehabstöd
Fler ska få tillgång till bra rehabilitering. Det är syftet med
att AFA Försäkring har gjort
det enklare för arbetsgivaren
att söka stödet.
AFA FÖRSÄKRINGS rehabiliteringsstöd
används redan i dag av många arbetsgivare. För att få fler att söka stödet är
det sedan en tid lättare att söka det – nu
sker ansökningen och den efterföljande
kommunikationen helt digitalt.
– Tidigare skedde både ansökan och
korrespondens via fysiska brev. Ett rehabärende kan ju vara ganska långdraget
så det blev onödigt besvärligt för alla
parter. Det är främst därför vi nu har gjort
det betydligt enklare för arbetsgivaren att
ansöka och hantera sina rehabärenden,
säger Anna Mia Olofsson, verksamhetskoordinator på AFA Försäkring.
Redan det första året med digital
ansökan ser det ut som att antalet

Anna Mia
Olofsson

Ju fler
som blir
rehabiliterade från
sjukskrivning eller
som aldrig
behöver bli
sjukskrivna, desto
bättre.

ansökningar har ökat. Det är troligen
en effekt både av att det är enklare att
ansöka och att rehabilitering står högt på
agendan hos arbetsgivarna.
– Ju fler som blir rehabiliterade från
sjukskrivning eller som aldrig behöver bli
sjukskrivna, desto bättre.
REHABSTÖDET GÄLLER arbetslivsinriktad
rehabilitering vid till exempel stress,
psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Stödet kan sökas både i förebyggande syfte och vid sjukskrivning. Stödet
ersätter 50 procent av arbetsgivarens
kostnader för exempelvis samtalsterapi
eller beroendebehandling. För arbetsgivare inom kommuner och landsting
kan det sökas senast sex månader efter
påbörjad behandling. För arbetsgivare
inom det privata näringslivet kan stödet
sökas retroaktivt från 2011.

Det här är
kollektivavtalad
försäkring
4,5 MILJONER människor är i  dag
försäkrade hos AFA Försäkring
och omfattas av minst en av försäkringarna.
En kollektivavtalad lösning innebär
att alla anställda omfattas på lika
villkor och utan hälsoprövning.
Avtalsförsäkringarna kompletterar
de lagstadgade försäkringarna och
ger en extra ekonomisk trygghet vid
sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist,
dödsfall och föräldraledighet.
En kollektivavtalad försäkring
bestäms efter förhandlingar mellan
arbetsmarknadens parter. Arbets
givaren tecknar försäkringen och
betalar premien. När många männi
skor försäkras på lika villkor och utan
hälsoprövning kan kostnaden
för administration sänkas och riskerna
spridas. Det leder till förmånliga
försäkringsavtal med låga premier.
EN ANSTÄLLD BEHÖVER inte vara
medlem i facket för att omfattas av
försäkringarna. De innehåller också en
garantiregel, som innebär att försäkringarna gäller så fort kollektivavtalet
börjat gälla.
Även arbetsgivare utan kollektivavtal kan teckna försäkringar för sina
anställda. l

KOLLEKTIVAVTALADE
FÖRSÄKRINGAR
l Sjukförsäkring för medarbetare

som är sjukskrivna.

l Arbetsskadeförsäkring för med-

arbetare som skadar sig på eller
på väg till eller från jobbet.

l Försäkring vid föräldraledighet

för medarbetare med föräldra- eller
graviditetspenning.

l Försäkring vid dödsfall om med-

arbetaren avlider.

Mer information finns på
afaforsakring.se/rehabiliteringsstod. l

LÄS MER:

l Försäkring vid arbetsbrist om

medarbetaren blir uppsagd.
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Stort intresse för Yrkes-SM
Nu är det åter dags för yrkesskickliga ungdomar att göra
upp om medaljerna. AFA
Försäkring är en av huvudsponsorerna till tävlingen.
i år av stapeln 25–27 april
i Uppsala. Tävlingarna sätter fokus på
de många yrkesutbildningar som finns i
Sverige. Unga personer som utbildar sig
inom ett 40-tal olika yrken visar upp sina
färdigheter och tävlar mot varandra.
Yrkes-SM är ett uppskattat evenemang
bland yngre människor som funderar på
sitt yrkesval. Förra gången, 2016, kom
22 000 personer för att titta på tävlingarna
och få information om olika utbildningar.
I år är målet 25 000 besökare. En viktig
fråga när det gäller unga i arbetslivet är arbetsmiljö och förebyggande arbete. Därför
sponsrar AFA Försäkring Yrkes-SM.
– Förebyggande arbete är viktigt för oss
och vi vill att arbetsmiljöfrågor för unga
personer ska uppmärksammas mer. Vi ser
dem som bra ambassadörer. Så därför har
vi valt att sponsra de bästa unga yrkesutövarna, säger Johan Ljungqvist, kommunikationsdirektör på AFA Försäkring. l

YRKES-SM GÅR

YRKES-SM
Vad: En tävling där de bästa unga inom
ett 40-tal yrken gör upp om platser
i landslaget.
Var: Gränby sportfält, Uppsala.
När: 25–27 april.

Frisören Olivia Jonsson tävlade i Yrkes-SM förra året.

Därför är e-tjänsterna uppskattade
AFA Försäkrings medvetna
satsning på digitalisering
har gjort arbetsgivarna mer
nöjda, enligt en ny undersökning.

upplevelsen av e-tjänsterna AFA Försäkring erbjuder arbetsgivarna.
Den enskilt viktigaste faktorn för nöjdhet hos arbetsgivarna är möjligheten att
bekräfta de försäkrades anställning via
e-tjänsten. Denna e-tjänsts betydelse för
nöjdheten har ökat markant sedan 2015
och får nu ett så högt betyg som 93.

vad arbetsgivarna
tycker om AFA Försäkring och det
bemötande de får. Den övergripande
nöjdheten ökar återigen och ligger nu på
en mycket hög nivå med ett nöjd kundindex på 85 av 100. Ökningen beror
framför allt på mycket höga betyg för
VARTANNAT ÅR MÄTS
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till att nöjdheten har
ökat är att arbetsgivarna inom privat
sektor överlag är mer nöjda än tidigare.
Arbetsgivare inom kommun- och landstingssektorn är dock fortfarande något
mer nöjda än de inom privat sektor.

EN ANNAN ORSAK

Patrik Melin

85

av 100 har AFA
Försäkring i nöjd
kund-index.

Kontakt med handläggare samt
kundtjänst är två andra kvalitetsområden
som får fortsatt mycket höga betyg (88
respektive 86).
– Vi fortsätter att stärka handläggarnas och kundtjänsts kompetens kring
den personliga kontakten, säger Patrik
Melin, projektledare på AFA Försäkring.
Även användandet av webbplatsen
har ökat markant sedan förra undersökningen, vilket bidrar till den förbättrade
helhetsupplevelsen.
– Det känns väldigt roligt att vi har så
nöjda kunder. Vi kommer att fortsätta arbeta med att utveckla verksamheten. l

●
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Gilla Jobbet
hela april
Arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet ger
sig ut på turné!
På Gilla Jobbet kan man ta del
av den senaste forskningen kring
arbetsmiljö och hälsa och trenderna
i arbetslivet just nu. En heldag med
seminarier och föreläsningar.
Här kan du delta i Gilla Jobbet:
10 april i Malmö
19 april i Falun
24 april i Umeå
26 april i Göteborg
För anmälan och information:
gillajobbet.se. l

25000

Webbutbildningen om arbetsmiljö passar exempelvis för skyddsombud.

Gratis utbildning
i arbetsmiljö
En webbaserad arbetsmiljöutbildning finns nu tillgänglig
hos Prevent.
”Work and Technology
on Human Terms” har utvecklats av
Prevent i samarbete med fem universitet
och högskolor. Eftersom utbildningen är
kostnadsfri och finns tillgänglig på nätet
har allt fler genomgått den.
– Syftet med webbutbildningen är att
bidra till säkrare och hälsosammare
arbetsplatser genom att öka kunskaperna om hur produkter, system och
arbetsorganisationer kan utformas
utifrån människans behov, säger
Gunnar Lagerström, projektledare på
Prevent.
Målgruppen för webbutbildningen –
som är på engelska – är studenter vid
ingenjörs- ekonomi- och beteendevetar
program, men utbildningen riktar sig
även till yrkesverksamma som genom-

UTBILDNINGEN

gått dessa utbildningar. Även chefer och
skyddsombud kan ha stor nytta av att gå
webbutbildningen, som ger fördjupade
arbetsmiljökunskaper.
– Vi på AFA Försäkring tycker att det
är viktigt att tillgängliggöra den här typen
av arbetsmiljökunskaper för en bredare
målgrupp, säger Susanna Stymne Airey,
chef för enheten Förebygga på AFA
Försäkring.
Av de experter som bidragit till arbetet
med utbildningen har flera tidigare fått
stöd från AFA Försäkring för forskning
inom arbetsmiljö och hälsa. l

personer i Sverige drabbas av
diskbråck varje år. Nu har AFA Försäkring beviljat drygt 2 miljoner till
ett forskningsprojekt om smärtans
uppkomst vid diskbråck.

Det är
viktigt att
tillgängliggöra den
här typen
av arbetsmiljökunskaper för
en bredare
målgrupp.

Den
kronologiska åldern
säger ganska
lite om huruvida man klarar av arbetet
eller inte.

Susanna
Stymne Airey

GÅ UTBILDNINGEN
l ” Work and Technology on Human
Terms” finns på prevent.se.

Kerstin
Nilsson

Forskaren Kerstin
Nilsson har fått
drygt 3,5 miljoner kronor för att
forska kring hur
äldre personer kan
lockas att stanna
längre i arbetslivet.
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Så håller
du som chef
Om chefen ska kunna leda sina medarbetare på ett hälsofrämjande sätt måste chefen själv vara i balans. Christin
Mellners nya forskningsstudie visar att de chefer som klarar
sig bäst är de som också visar självmedkänsla.
TEXTER: PER CORNELL ILLUSTRATION: JOSEFIN HEROLF

C

hefens roll för medar
betarnas prestationer
och deras välmående är
central. Det är också ett
område som det finns mycket forsk
ning kring. Det är med den bak
grunden som AFA Försäkring har
finansierat forskningsstudien ”Håll
bart ledarskap i ett föränderligt
arbetsliv” under ledning av Christin
Mellner, fil. doktor i psykologi vid
Stockholms Universitet.
För vad händer om chefens situa
tion inte är hållbar? Hur ska leda
ren då kunna bedriva det där goda
och hälsofrämjande ledarskapet
som kan vara skillnaden mellan en
arbetsplats där medarbetarna mår
bra och en arbetsplats där stressen
blir ohanterlig?
– Vi har tittat på chefernas situa
tion och vad som är viktigt för att
de ska hålla. Vårt antagande är att
om de inte klarar sitt uppdrag så
blir det en negativ dominoeffekt,
säger Christin Mellner.

TIDIGARE STUDIER visar att chefer
löper ännu större risk än vanliga
anställda att drabbas av stressre
laterade problem. Dessutom har
förändringstakten i arbetslivet
skruvats upp rejält de senaste åren.
Chefsrollerna har i många fall blivit
mer komplexa, organisationer ska
digitaliseras och konkurrensen ökar.
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TRE SAKER ATT TÄNKA PÅ

1

 ar inte alltid tillgänglig. Sätt en
V
gräns för hur mycket du jobbar
och var ledig när du är ledig. Se till
att få sammanhållen vila, gärna i
naturen. Det kommer även att vara
bra för personalen, som då inte heller behöver vara tillgänglig utanför
arbetstid.

2
3

Var proaktiv och försök att få
gehör för om din arbetssituation är
ohållbar. Gå till chefen och be om
den hjälp du har rätt till.
 obba inte när du är sjuk. Det
J
finns en stark korrelation mellan
sjuknärvaro och senare långtidssjukskrivning. Som chef sätter du
också den norm som gäller bland
dina medarbetare.

– Vi ser att långsiktig planering
blir svårare – oförutsägbarheten
har ökat. Liksom kraven på che
ferna. Samtidigt har deras resurser
minskat. I våra djupintervjuer ut
trycker någon att ”allt flyter”.
Genom dessa djupintervjuer med
22 chefer från olika sektorer till
sammans med en enkätundersök
ning bland 1 600 chefer har Christin
Mellner och hennes forsknings
kollegor lyckats ringa in de största
hindren för att cheferna ska kunna
lyckas med sitt uppdrag.
På organisationsnivå pekar studien
på att hög arbetsbelastning, för lite
resurser, att vara detaljstyrd
>>>
Texten fortsätter på nästa uppslag.

Allt flyter, så upplever många chefer sin
arbetsvardag. Motstridiga krav och små
resurser kan göra chefens tillvaro ohållbar. 

LEDARSKAP
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”Jag har satt upp
gränser för mig själv”
Niclas Gottlieb, vd för juristbyrån Fondia,
har blivit mer noga med att vara ledig när
han är ledig.
Hur ser du på arbetsbelastning och stress i din roll?

– Det förekommer perioder med hög press, det är
svårt att undvika det. För min egen del har jag inga
större problem med en hög arbetsbelastning och fysisk
stress på jobbet. Jag önskar att jag var bättre på att
släppa jobbet mentalt då jag kom
mer hem. Att koppla bort när jag
är ledig.
Hur tänker du kring det där med
att hålla som chef?

– Jätteviktigt. På senare år har
det blivit mer aktuellt för mig och
andra chefer att börja tänka mer
Niclas Gottlieb
på det. Jag tror att rätt resurser
och bra medarbetare är en viktig
del för att skapa hållbara chefer. Att våga delegera och
verkligen släppa vissa saker är en annan viktig del.
Har du gjort något för att lättare kunna släppa jobbet när
du är ledig?

– Jag tar små steg hela tiden. Det senaste är att
stänga av ljudet på telefonen när jag får mejl. Jag har
också stängt av den röda notifieringssiffran som talar
om hur många olästa mejl jag har. Jag har även börjat
sätta upp regler för när jag får kolla mejl. Jag gör det
en gång klockan åtta på kvällen.
Svarar du på mejl då?

– Förut gjorde jag det. Men det är en del i förändring
en. Jag insåg att det varken är bra för mig eller mina
kollegor, som i sin tur då känner att även de måste
svara på mejl på kvällstid.
Har du självmedkänsla eller är du väldigt självkritisk?

– Den unge Niclas var hårdare mot sig själv än vad
jag är i dag. Det har med ålder, erfarenhet och familje
situation att göra, tror jag. Jag blir bättre och bättre
på att släppa saker. Och om jag inte tar misstag och
misslyckanden för hårt så får jag mer tid för återhämt
ning. l
mars 2018
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Självmedkänsla är en egenskap som kan skydda mot
organisatoriska brister. Att sätta upp tydliga gränser mellan jobb och fritid är en annan. Men bäst är
naturligtvis att ordna upp organisationsproblemen.

>>> av högre chef, att vara klämd mellan
ledning och anställda och att jobba
när man är sjuk är de största hoten.
– Det är en handfull faktorer, helt
enkelt. Men det riktigt intressanta
med den här studien är att vi även
tittar på hur det organisatoriska
förhåller sig till det personliga.
Samspelet mellan organisation och
människa är viktig, det går inte att
skala bort det ena.
Det finns en egenskap som sticker
ut när det kommer till individfakto
rer som gör chefen hållbar. Chefer
som har självmedkänsla, och alltså
inte dömer sig själva onödigt hårt,
håller bättre.
Begreppet självmedkänsla är
spännande och är föremål för
mycket forskning både i Sverige och
i andra länder. Självmedkänslan
består av att man är snäll mot sig
själv (self kindness), att man inser
att det är mänskligt att inte alltid
räcka till (common humanity) och
att man inte alltid agerar direkt på
ett problem utan att man i stället
tar ett steg tillbaka för reflektion
(mindfulness).
som är
bra för hållbarheten är förmågan
att återhämta sig snabbt, kunna
stänga av jobbet när man är ledig
och att sätta gränser mellan jobb
och fritid.
– Om vi tänker oss en chef som
har motstridiga krav på sig och som
ständigt är tillgänglig så ligger ju
den chefen i riskzonen. Men om per
sonen har en stor självmedkänsla
så fungerar den som en krockkudde.
Chefer med självmedkänsla klarar
att sätta gränser och kan släppa

jobbet när de är lediga. De inser att
de behöver vila och så vidare.
– Chefer utan självmedkänsla går
däremot över gränsen hela tiden,
vilket innebär att de riskerar längre
sjukfrånvaro.

ANDRA INDIVIDFAKTORER
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Chefer
med självmedkänsla
klarar
att sätta
gränser.
Christin Mellner

Är självmedkänsla lösningen på
arbetslivets stora problem med stress
alltså?

– Nej. Det är en stark skyddsfak
tor på individnivå. Men det går inte
att lösa arbetsmiljöproblem med
självmedkänsla. De måste lösas på
andra sätt. Däremot är det inte så
att arbetslivet kommer att börja gå
långsammare igen. Det innebär att vi
som individer har mycket att vinna

på att stärka de inre resurserna.
Går det att få självmedkänsla eller
är det något man bara har?

– I viss mån är det ett personlig
hetsdrag men det går att träna upp.
Bland annat genom metoden mind
fulnessbaserad emotionell intelli
gens. Vi har gjort ett pilottest kring
detta och kommer att fortsätta med
det. När vi har jämfört 20 chefer
som fått träna mindfulness med 20
som inte har gjort det upplever de
som tränat att de blivit lugnare och
bättre på att inte alltid gå i aktion
direkt när något händer.
– Nästa steg för oss är att ut
veckla ledarskapsprogram utifrån

LEDARSKAP
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”Jag tackar nej till
omöjliga chefsjobb”
Annika Fahlander, enhetschef på CSN, vill ha
rätt förutsättningar för att trivas i chefsjobbet.
Hur hanterar du press och för hög arbetsbelastning?

– Jag har haft olika chefsroller i över tio år. Det har
varit obalans i perioder och tidigare har jag hanterat
det genom att ta hem jobbet för att hinna med. Det var
en lösning på ett grundproblem där rätt förutsättningar
saknades. Att jag töjde lite på
arbetsveckan, helt enkelt.
Men det låter som att du inte tänker så längre?

– Nej, med lite erfarenhet vet jag
vilka förutsättningar som krävs
för att det ska fungera. Nu kan jag
vara mer tydlig med vad jag behö
ver för att klara uppdraget och jag Annika Fahlander
är inte främmande för att lämna
en chefsroll när jag inte får de förutsättningarna. Jag
tackar hellre nej än att ta ett omöjligt chefsjobb.
Hur ser du på gränsen mellan jobb och fritid?

forskningen kring hur man kan
integrera personlig utveckling med
verksamhetsutveckling. Men för
att kunna få svar på det behöver vi
också veta hur det hållbara ledar
skapet påverkar medarbetarna. Det
ska vi också studera i ett komman
de projekt.
Kan självmedkänsla leda till att man
är nöjd även med dåliga insatser man
gör?

– Nej. De som har stor självmed
känsla har också höga etiska ideal.
De har höga krav på sig själva
samtidigt som de inte tar någon
skit. Så det handlar inte om några
slackers. l

SÅ TYCKER CHEFERNA
I STUDIEN
70 % av cheferna vill kunna lämna
jobbet när de går hem.
80 % av anställda som inte är chefer
vill kunna det.
65 % av cheferna anser att de har hög
gränskontroll mellan jobb och
fritid.
40 % av cheferna arbetar på semestern.
34 % av cheferna låter arbetet avbryta
när de är med familjen.
45 % av cheferna förväntas vara
tillgängliga.
70 % av cheferna besvarar mejl och
sms utanför arbetstid, på väg till
jobbet och i reklampauser.

Källa: Hållbart ledarskap
i ett föränderligt arbetsliv

– Jag har gjort valet att mitt jobb inte får inkräkta
för mycket på familjelivet. Och jag behöver tid för trä
ning och återhämning för att kunna vara en bra chef.
Jag måste också tänka på att vara en förebild för med
arbetarna. De behöver också återhämtning. Min chef
har samma inställning så det blir en bra kedja.
– En annan sak jag gör är att blocka tid i kalendern.
Det är lätt att sugas in i möten och administration och
då missa eftertanke och planering.
Har du satt upp regler kring när du svarar på mejl till
exempel?

– Jag hade en tendens att kolla mejl utanför jobbet.
Nu har jag tagit bort alla aviseringar på telefonen men
valt att kunna bli nådd på sms.
Hur ser det ut med självmedkänslan?

– De första åren som chef hade jag en jante på axeln
som sa till mig att jag måste jobba mer. Nu har jag
lättare att klappa mig själv på axeln. l
mars 2018
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Förebygger
olyckor
med lugn
Var femte arbetsolycka i kommuner och landsting orsakas
av hot och våld. Till de mest drabbade yrkesgrupperna
hör skötare inom psykiatrin. På psykosavdelningen Ytterö
i Stockholm förebygger man våldsamma situationer med
hjälp av Bergenmodellen.

Daniel Arnerlöv och Tomas Hildebrand på psykosmottagningen Ytterö
tillämpar Bergenmodellen för att
minska riskerna för hot och våld.

TEXT: KRISTER ZEIDLER FOTO: KRISTINA SAHLÉN

I

kommuner och landsting
orsakades nära 20 procent av
alla godkända arbetsolyckor
mellan 2014 och 2016 av hot
och våld, visar en ny rapport från
AFA Försäkring. Framför allt är
det de som arbetar med människor
i så kallade kontaktyrken som
drabbas. Hit hör socialsekreterare,
lärare, skolledare, barnskötare och
fritidsledare.
Men den största yrkesgruppen i
kommun- och landstingssektorn är
vård- och omsorgspersonal. Särskilt
utsatta för hot och våld är vår
dare och skötare som arbetar med
10
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rehabilitering och vård av patienter
inom psykiatrisk vård och miss
bruksvård. I de här yrkena sker
nästan vartannat arbetsolycksfall
på grund av hot och våld.
STOCKHOLMS LÄNS sjukvårdsområde
har sedan 2005 arbetat med den
så kallade Bergenmodellen för att
förebygga och bemöta hot och våld
på psykiatriska vårdavdelningar.
Syftet är att bygga goda relationer
mellan patienter och personal sam
tidigt som den ger tydliga riktlinjer
för hur personal ska agera vid hot
fulla och våldsamma situationer.

Det stora
jobbet
ligger i
att vara
lugn och
bemöta
alla på ett
bra sätt.
Tomas
Hildebrand

En psykosavdelning som prak
tiserar Bergenmodellen är Ytterö,
som ligger i ett stort tegelhus i ett
naturskönt område strax intill sjön
Magelungen i Farsta. Här finns 28
platser för patienter med psykos
problematik, varav drygt hälften
tvångsvårdas. I genomsnitt stannar
patienterna i 2–3 veckor.
– Det stora jobbet ligger i att vara
lugn och bemöta alla på ett bra sätt,
samtidigt som vi hela tiden är med
vetna om att någonting kan hända,
säger Tomas Hildebrand, som job
bar som skötare på Ytterö.
En del i det förebyggande arbetet

PÅ PLATS
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Vårdare och skötare är en riskgrupp vad
gäller hot och våld.

Specialsjuksköterska Göte Bergvall förbereder en injektion i medicinrummet.

är att bedöma om de patienter som
kommer till avdelningen riskerar
att bli våldsamma. Som underlag
har man läkarutlåtanden och pa
tientens diagnosbakgrund.
– När vi vet att vi har en patient
med mycket risk så arbetar vi från
början aktivt med att försöka före
bygga och minimera den risken.
Bergenmodellen går ut på att
bemöta irriterade och upprörda
patienter på ett sätt som lugnar och
inger trygghet. Men det handlar
också om att förstå bakgrunden till
patientens beteende, erbjuda val
alternativ och hitta gemensamma

28
platser finns på
Ytterö i Farsta.
Patienterna har
psykosproblematik, varav hälften
tvångsvårdas.

lösningar i olika situationer.
– Det är mycket fokus inom psy
kiatrin på att man har en allians
med patienten med gemensamma
beslut och ökad delaktighet. Om
de tar mediciner här för att de
blir tvingade och sedan kommer
hem och slutar medicinera så blir
det ju dåligt för den personen. Så
alliansen är väldigt viktig på alla
sätt och vis, säger Daniel Arnerlöv,
enhetschef.
PÅ YTTERÖ HAR man en avdelnings
kultur med tydliga strukturer,
regler och rutiner. Det skapar en

trygghet både för personalen och
patienterna, som vet vad som gäller.
– När vi får in ny personal är vi
väldigt noga med att utbilda dem
om avdelningskulturen och de för
hållningssätt vi har kring patien
terna, säger Tomas Hildebrand.
Men ibland uppstår konflikter.
Det kan handla om medicineringen,
de låsta dörrarna eller de begräns
ningar som finns på avdelningen,
till exempel möjligheten att få gå ut
och röka.
– Då gäller det att kunna förklara
och diskutera det med patienten.
Men vissa saker är omöjliga att
>>>
mars 2018
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I Lugna rummet kan patienterna vila under avslappnande former.

Tomas Hildebrand och kollegorna är utbildade i
att bemöta klienterna lugnt när stämningen blir
hotfull. Men de har också tränat sig i aikido om
det skulle gå så långt som att de blir angripna.

>>> göra för en patient, framför allt de
som tvångsvårdas. Om man då är
överens om vad man kan göra och
inte kan göra hjälper det ju patien
ten också, säger Daniel Arnerlöv.
PATIENTERNA PÅ YTTERÖ har

tillgång
till en rad aktiviteter, vilket i sig
är våldförebyggande. En gång om
dagen får patienterna gå ut och
promenera och det finns bildgrup
per och anordnas högläsning.
För den som vill träna finns ett
friskotek och det går också att låna
musikinstrument. Dessutom finns
”Lugna rummet” där patienter kan
sitta i en skön fåtölj omgiven av en
fototapet med björkskog och ha bolleller kedjetäcken över sig, lyssna på
vågskvalp eller andra avkopplande
ljud och använda olika doftoljor. Hit
kan patienterna gå om de känner

12
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sig oroliga för att lindra ångest och
komma till ro.
DET SISTA STEGET i Bergenmodellen
handlar om hur man hanterar våld
samma situationer. Det försöker
personalen på Ytterö så långt det
går undvika genom att alltid bibe
hålla lugnet.
– Jag ska aldrig gå i gång på
mina känslor. Hur arg man än kan
känna sig inombords så får man
skjuta det åt sidan och bara bemöta
personen som står framför en på ett
bra sätt, säger Tomas Hildebrand.
Han är en av tre så kallade
Vägeninstruktörer på Ytterö. Två
gånger i veckan har personalen
repetitioner i Bergenmodellen där
de bland annat går igenom olika
situationer, hur man agerat och
om man hade kunnat gjort något

Att vi inte
ska lämna
varandra
ensamma
är en återkommande arbetsmiljöaspekt.
Daniel Arnerlöv

annorlunda. I repetitionerna ingår
också övningar i aikido för att
kunna försvara sig utan att skada.
– Om någon skulle springa emot
mig i korridoren och vara jättearg
så vet jag vad jag kan göra för att
skydda mig samtidigt som jag inte
skadar den personen. Det är också
en trygghet som gör att jag inte
agerar instinktivt och kanske på ett
felaktigt sätt.
Blir det våldsamt försöker
personalen med olika omvårdnads
åtgärder lugna ner situationen och
i sista hand kan en läkare besluta
om tvångsåtgärder som avskiljning,
medicinering eller bältesläggning.
Efter en våldsam händelse görs
ett uppföljningssamtal med patien
ten, som får ge sin syn på saken och
hur situationen upplevdes. Även
personalen har en uppföljning där

PÅ PLATS
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Hot och våld kan räknas
som arbetsolycka
AFA Försäkring hanterar
omkring 2 000 ärenden om
hot och våld varje år.
Svårast att bedöma är hoten.
De måste riktas mot en
enskild person och kunna
jämställas med våld för att
ge rätt till ersättning.
TEXT: KRISTER ZEIDLER

blivit utsatt för hot,
våld eller rån i jobbet kan ha rätt
till ersättning från arbetsskadeför
säkringen TFA.
Ersättning betalas ut för inkomstförlust, kostnader till följd av ska
dan, sveda och värk och bestående
besvär.
På AFA Försäkrings avdelning
för hot och våld jobbar sex handläg
gare i nära samverkan med försäk
ringsspecialister.
Till underlag för bedömning
arna ligger bland annat journaler,
polisanmälningar och domar.
Våldshandlingar är ofta lättare att
bedöma än hot.

DEN SOM HAR

man pratar om sina reaktioner.
Ofta handlar det om rädsla och att
situationen upplevdes som obehaglig.
– Det är viktigt att få ur sig de
här känslorna. När de har fått ur
sig det här har man märkt att per
sonalen blivit lugnare efteråt och
mycket tryggare i sitt arbete, säger
Tomas Hildebrand.
ALLA TILLBUD OCH händelser

rappor
teras och varje år görs skyddsrond
för att se till att arbetsmiljön är
säker. Säkerheten står ofta också i
fokus på arbetsplatsträffarna.
– Att vi inte ska lämna varandra
ensamma är en återkommande
arbetsmiljöaspekt. Eftersom patien
terna kan röra sig fritt över tre plan
gäller det att veta var kollegorna
befinner sig, säger Daniel Arner
löv. l

är hoten.
Hotet måste vara av en dignitet
som kan jämställas med våld och
innebära risk för allvarlig skada,
säger Madelaine Mideryd, handläg
gare på Hot och våld.
Handläggarna pratar ofta i
telefon med dem som utsatts för hot
och våld för att få en bild av själva
händelseförloppet och följderna.

– VÅR PROBLEMSTÄLLNING

Hur arg
man än
kan känna
sig inombords så
får man
skjuta det
åt sidan.
Tomas
Hildebrand

– I de här fallen
är det viktigt att
vi har specialister
som är vana vid att
prata med männi
skor som har varit
utsatta för hot och
Ingrid
Alveteg
våld, säger
Ingrid Alveteg, chef
för Hot och våld på AFA Försäk
ring.
Personer med så kallade kontaktyrken, där man arbetar med männi
skor, är mest utsatta för hot och
våld.
exempel vara social
sekreterare, lärare, vård- och om
sorgspersonal som fått ta emot slag
eller butiksanställda som utsatts
för rån.
Men det kommer också in anmäl
ningar som inte faller under hot och
våld.
– Man anmäler
oftare kränkningar
i dag. Men det
behöver inte inne
bära att händelsen
betraktas som ett
Madelaine
olycksfall, säger
Mideryd
Madelaine Mide
ryd.
De sex handläggarna träffas en
gång i veckan för att diskutera
särskilt svåra ärenden. Det är också
samma handläggare som hanterar
ett ärende från början till avslut,
vilket inte alltid är fallet i andra
försäkringsärenden. l

DET KAN TILL

HOT OCH VÅLD I KOMMUN- OCH LANDSTINGSSEKTORN
l 19 procent av alla god-

kända arbetsolycksfall
2014–2016 orsakades
av hot och våld.
l Drygt var tionde
hot- och våldolycka
kategoriseras som en
allvarlig arbetsplats
olycka.

l Kvinnor jobbar oftare i

kontaktyrken, där hot
och våld är mer vanligt
förekommande.
l Socialt arbete hade
högst andel arbets
olycksfall med hot och
våld. Därefter kommer
undersköterskor, vårdbiträden, personliga
assistenter med flera.

l Bland skötare och vår-

dare/boendestödjare
orsakas nästan vartannat arbetsolycksfall av
hot och våld.
l Andelen arbetsolycksfall som beror på hot
och våld varierar i
landet. Störst andel
har Örebro län.

Källa: AFA Försäkring
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Ramla rätt på jobbet – m
Alla vinner på att vi slutar att skada oss på jobbet. Muskeloch skelettskador är de vanligaste arbetsskadorna i svenskt
arbetsliv. Kan en judokurs vara en del av lösningen?
TEXT: PER CORNELL

DET HAR VARIT stort

fokus på den
ökande psykiska ohälsan på den
svenska arbetsmarknaden den
senaste tiden. Konsekvenserna
av detta ser vi i olika stressrelate
rade problem och diagnoser med
sjukskrivning som följd. Men även
de rent fysiska arbetsskadorna är
ett stort problem. Därför sätter AFA
Försäkring den fysiska arbetsmiljön
i fokus under hela 2018.
– Kunskapen,
forskningen och
verktygen finns där.
Men ändå är det
många andra saker
som hamnar högre
Susanna
på agendan ute på
arbetsplatserna. Nu Stymne Airey
ska vi göra vad vi kan för att nå ut
med all vår kunskap, säger Susan
na Stymne Airey, chef för enheten
Förebygga på AFA Försäkring.
Den absolut vanligaste arbetsska
dan är fallolyckor och värst är det
inte helt oväntat vintertid. Varje år
inträffar cirka 3 500 allvarliga fallolyckor i arbetet och cirka 3 000 fall
olyckor i samband med färd till och
från arbetet, något som naturligtvis
får konsekvenser på flera nivåer.
DET HANDLAR dels

om personligt
lidande. Olyckorna leder också till
problem på arbetsplatserna, de
belastar de offentliga systemen och
innebär dessutom stora sjuk
vårdskostnader.
– I vår nya statistikrapport visar
vi hur vanliga fallolyckorna är inom
olika yrkesområden, vilka som är de
vanligaste fallen och vilka kostna
der för sjukskrivning det innebär
för arbetsgivaren, säger Susanna
Stymne Airey.
Ett annat lite mer handgripligt
14

trygg på jobbet

mars 2018

sätt att minska konsekvenserna av
fallolyckor är det nya samarbetet
med Svenska Judoförbundet. För är
det några som vet hur man ska falla
utan att skada sig är det de som
utövar judo.
– Antalet fallolyckor kan minska
genom systematiskt arbetsmiljö
arbete. Men skadorna när någon
väl faller kan minska genom bättre
kunskap kring hur man ska falla.
Och hur ska ni lära ut det?

– Judoförbundet är väldigt duk
tiga på det då de redan har utbildat
äldre personer runt om i landet i
detta. Deras instruktörer kommer
att besöka arbetsplatser för både
inspirationsföreläsningar och prak
tiska fallövningar. Och det som är
så bra är att det finns judoklubbar
på väldigt många orter i Sverige.
– Vi kommer också att dokumen
tera detta och samla all information
på nätet så att fler ska kunna ta del
av kunskapen.
DEN FYSISKA arbetsmiljön kommer
att hamna i fokus på flera andra
sätt under året. AFA Försäkrings
program i Almedalen i sommar
kommer att kretsa kring det.

Vems ansvar är den fysiska arbetsmiljön?

– Det är arbetsgivarens ansvar
att det inte finns några brister i
arbetsmiljön. Men det finns ett stort
egenansvar också. Vi har bara en
kropp och den ska hålla hela livet.
Hur kan arbetsgivarna göra för att
sätta frågan i fokus?

– Vi levererar forskning, statistik
och verktyg som alla kan ta del av.
För arbetsgivaren är det viktigt
att prata om de här frågorna. Och
varför inte bjuda in Judoförbundet
till arbetsplatsen? l

Håll in hakan mot bröstet, ta emot dig med hela armen och spänn dig

”Att lära sig falla borde vara
Om fler kunde falla på det
sätt som Sveriges alla judoklubbar lär ut till sina medlemmar så skulle antagligen
antalet frakturer sjunka. För
att falla på rätt sätt är bland
det första man lär sig när
man tränar judo.
TEXT: PER CORNELL

Kristiina
Pekkola

ARBETSMILJÖ
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med judoteknik
FOKUS PÅ FYSISK
ARBETSMILJÖ
l AFA försäkring släpper en rapport

kring fallolyckor med statistik från sin
egen skadedatabas.
l Flera frukostseminarier kring olika aspekter av fysisk arbetsmiljö planeras.
l Till hösten blir det en FoU-dag.
l Samarbete med Svenska Judoförbundet kring ”fallkompetens”.
l Under Almedalsveckan håller AFA Försäkring tre seminarier på temat fysisk
arbetsmiljö.

inte, är några av råden för att ramla rätt. 

FOTO: ALF TORNBERG

lika självklart som att lära sig att simma”
– Vi hade inte riktigt tänkt på
vilka samhällskostnader som fall
olyckor leder till. Men nu när vi vet
det inser vi också vad vi kan bidra
med. I min värld borde det vara
lika självklart att lära sig att falla
som att lära sig att simma, säger
Kristiina Pekkola, ordförande för
Svenska Judoförbundet.
Hur ser ni på att samarbeta med
AFA Försäkring kring detta?

– Tillsammans kan vi nå ut till
arbetsplatserna. Vi kan ju lära ut

hur man ska falla utan att riskera
att få en fraktur.

Tillsammans kan
vi nå ut
till arbetsplatserna.
Kristiina Pekkola

Vilka är de vanliga felen man gör
när man faller?

– Det vanligaste är nog att folk
spänner sig och slutar att andas.
Och att man försöker att ta emot
sig med handen. Alla de här saker
na är fel sätt att hantera fallet på.
Hur ska man göra då?

– Det är svårt att förklara. Allra
bäst är att prova på riktigt på en
mjuk matta så att det sätter sig

i muskelminnet. Då gör man det
automatiskt när man faller på
riktigt. När man kan det är det som
att cykla.
Men du kan väl ge några råd!

– Man ska hålla in hakan mot
bröstet så att man skyddar huvudet
och försöka landa på sidan, inte
rakt bakåt. Det är bättre att ta emot
sig med hela armen än med handen.
Man ska också andas ut och försöka
rulla ner snarare än att spänna sig
och försöka häva fallet. l
mars 2018

trygg på jobbet

15

●

ARBETSMILJÖ

Varning för
halkolyckor!
Statistik över alla arbetsskador i Sverige visar
att fallolyckor är absolut vanligast. Trygg på
jobbet gav sig ut på stan för att höra vad folk
råkat ut för i sin arbetsvardag och om de vet
vilken arbetsskada som är vanligast.
TEXT: PER CORNELL FOTO: ANNA RUT FRIDHOLM

Serhat Kulbay, jobbar i gatukök:
Har du råkat ut för någon arbetsskada?

– Nej. Det kan hända att det
förekommer hot, men för min del
har det inte varit så allvarligt,
tycker jag. Det kan nog vara värre
på nätterna, men jag jobbar bara dagtid.
Vet du vilken den vanligaste arbetsskadan är?

– Nej, kan det vara på grund av stress kanske?
Ebrima Kebbeh, städare i en galleria:
Lollo Ryding, administratör på en
mammografiavdelning:
Har du råkat ut för någon arbetsskada?

– Nej, jag är ganska noga med
att sitta och stå rätt. Halva dagen
arbetar jag vid ett skrivbord som går
att höja upp och halva dagen arbetar jag i en reception
och står mycket.

Har du någon gång skadat dig på jobbet?

– Ja, det har faktiskt hänt. Den gång jag tänker på var när jag städade
en trappa och tog ett steg bakåt. Jag trampade snett och föll bakåt i trap
pan. Det var obehagligt och det gjorde lite ont ett tag, men det blev ingen
allvarligare skada av det. Som tur var lyckades jag ramla ganska mjukt så
det gick bra.
Vilken tror du är den vanligaste arbetsskadan?

– Jag kan tänka mig att det är att folk ramlar. Särskilt under vintern.

Vad tror du är den vanligaste arbetsskadan?

– Kanske förslitningsskador.

Har du skadat dig på jobbet?

– Jag kommer inte på något allvar
ligare som har hänt, men jag vet att
jag har gjort illa mig någon gång på
ett skollov. Då är det alltid lite extra
risk, för då brukar vi passa på att röja undan gamla
saker och kanske flytta på tunga skåp eller liknande.
Vad tror du är den vanligaste arbetsskadan i Sverige?

– Jag kan tänka mig att det har att göra med stillasittande på något sätt. Att man får ont i rygg eller nacke.

Det finns
alltid
risker
när man
jobbar
med
utsatta
männi
skor.

Anna Ekerby

Har du skadat dig på jobbet någon
gång?

– Aldrig något fysiskt, men det
finns alltid risker när man jobbar
med utsatta människor. Det före
kommer verbala hot, men de har
inte verkställts. Kollegor har också blivit hotade. Vi
får ju lära oss att hantera detta, men jag skulle säga
att stressen som också finns i det här yrket kan leda
till att risken för hot ökar då man inte riktigt har tid
att ge alla det stöd de behöver.
Vilken tror du är den vanligaste arbetsskadan?

– Jag gissar på fallolyckor.

Nästa nummer kommer i juni 2018. Tipsa gärna redaktionen på mejladressen
tryggpajobbet@afaforsakring.se AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, 106 27 Stockholm
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