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Sjuktal

Historik
Den 1 juli 2008 skedde omfattande regelförändringar inom sjukförsäkringen.
Rehabiliteringskedjan infördes, vilket innebar att bedömningsgrunden för
arbetsförmågan ändrades. Det infördes även en maxgräns för antalet dagar som kan
ersättas med sjukpenning. Den 1 februari 2016 försvann denna bortre tidsgräns.

Försäkringskassans Socialförsäkringsrapport 2016:7, Sjukfrånvarons utveckling
2016, är ett svar på regeringsuppdraget [som Försäkringskassan ficki
regleringsbrevet för 2016) att följa upp och analysera sjukfrånvarons utveckling. l
denna rapport redovisas den Senasteutvecklingen inom sjukpenning och sjuk- och
aktivitetsersättning.
1_1LtI2§.i[XWW1V-fi).I"Si1.1:i.I'fi_l1gS.lidSSé1!1-S9/¥V.13S/W.C.IT1/{§Q.I1IJCQLIRJZU0.1891.~501-?:KLbBa-
h47b-tä4dil)hcl48fi55/80Cialforsakringsrajgj]ort 2016_ Q_7'.pdF?M()[):1\]PEIRESMIVII)

Se även Upp1"{')lj1'1i11gav sjukiráiiiveiriins utveckling 20 i 7 [Försäkringskassan). Sjuk-
och rehabilitcringspeniiiiig.

Sjuktalen idag - Sverige
Regeringens mål är att sjukpenningtalet ska vara högst 9,0 dagar i december år
2020, fastställdes av regeringen i september 2015. Sjukpenningtalet anger hur
många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per
försäkrad i Sverige under ett år. När målet fastställdes hade sjukpenningtalet ökat
med 70 procent på fem år och låg på 10,3 dagar per person och år.

Regeringen har identifierat sju områden som behöver utvecklas och där åtgärder
behöver vidtas för att öka hälsan i samhället, bryta den negativa utvecklingen och
stabilisera sjukfrånvaron. Åtgärdsprogrammet bygger på att regeringen, berörda
myndigheter,arbetsmarknadensparter ochhälso-ochsjukvårdentillsammanstar
ansvar. Det handlar om förebyggande åtgärder, insatser under sjukfallet och stöd
tillbaka till jobb.
Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro:
http://www.rage1‘i11gL'11.se/4-a767f/c(mtm1t.;1s;s0t.s/2Of4ccC2SF584197u079ff937ffji'L:
l)e15/at,g'a_i'dspmginiri-for-okad-halsa-otrh-minskad-sjukfranvaixmjü(lf

På följande sida uppdaterar Försäkringskassan varje månad hur utvecklingen ser ut
i förhållande till regeringens mål år 2020:
https://x-xnx-*t-xi.forsakringsiçzisSun.Sc/onjilk/*aeirt upptli'ag/tuagui'1 till f) 0

Under hösten 2016 drogs ett tidigare förslag om hälsoväxling tillbaka och istället
tillkom en avsiktsförklaring, SKL och fackförbunden inom kommun- och
landstingssektorn har arbetat fram en gemensam avsiktsförklaring för friskare
arbetsplatser i kommuner och landsting. Ãtgärdspaketet omfattar 25 konkreta
åtgärder inom nio olika områden. Senast den 1 juli 2017 ska alla åtgärdsområden i
avsiktsförklaringen vara påbörjade.

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1
Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-74 70 OO Personalkontoret
Box 304 Fax:0224-188 50
733 25 Sala komn1un.inlo@5ala.5e

www.sala.se
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Sjuktalen 2016 inom Västmanlands län
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Sjuktalen i Salakommun

Sala kommuns sjukfrånvaro år 2012-2016
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Sjukfrånvarodagar2016-Salakommun
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' VAB Sekretess Orsak ei lörmerliriri

1. Största orsaken till sjukfrånvaro i Sala kommun är medicinska besvär, 52 %.
Medicinskabesvärinnefattar förkylningsbesvär,allmännasjukdomsbesvär,
huvudvärk/yrsel, magsjukebesvär,operation/konvalescens,
graviditetsrelaterade besvär,mag-/tarmbesvän sjukvårdandebehandling,
influensabesvär, hjärt- /kär1besvär, Övriga.

2. Därefter kommer besväri rörelseapparaten,21 %. Innefattar ländrygg/höft,
ben/fot, arm/hand, nacke/bröstrygg/axlar, bröstkorg/revben.

3. Depsykosocialabesvärenär cirka 15% av dentotala frånvaron.Av dessa15
% är cirka 45 % stressrelaterade (6,75 0/0).

Orsakskategori 2016 -SalaKommun

1my Orsakskategori vid korttidssjuk dag 1-14

v Medicinska besvär

n*Besvär i rörelseapparaten

Psykosociaiabesvär

i Sekretess

Orsakej förmedlad 



4 (S)
gå SALA 2017-05-04

KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning
Personalkontoret

Orsakskategori vid Iångtidssjuk 15 dgr>

4,46%323%

  
Medicinska besvär

_20,4596_' . _ .aBesvérirérelseapparaten  Psykosociala besvär

<-,2Sekretess

Orsakej förmedlad

När vi kikar på orsakskategorierna vid kort- respektive långtidssjukdom så ökar de
psykosociala besvären mest procentuellt vid långtidssjukskrivning, dock är det
medicinska besvären som står för den största andelen av sjukfrånvaron både vid
korttidssjukfrånvaro samt långtidssjukfrånvaro.

Stöd
I september 2014 införskaffade kommunen stödsystemet Adato, där ansvariga
chefer kan registrera, dokumentera och följa upp rehabiliteringsärenden. Adato
skickar automatiska påminnelser till ansvarig chef när det är dags för uppföljning av
upprepad korttidssjukfrånvaro, uppstart av nytt rehabiliteringsärende eller att det
finns sjukintyg att följa upp. Sjukfrånvaro uppdateras varje natt från lönesystemet
till Adato.

Personalkontoret arbetar för närvarande med att implementera statistiksystemet
QlickView , där kan ansvarig chef se all personalstatistik, ex. personalkostnader,
sjukfrånvarostatistik på individ/ gruppnivå m.m.

Samtliga chefer inom kommunen har även tillgång tilI utbildningsplattformen [know
som är en webbaserad utbildning där cheferna kan få kompetensutveckling i olika
ämnen, exempelvis arbetsmiljö.

Alla medarbetare inom Sala kommun har tillgång till Personalhandboken, där finns
information om arbetsmiljö- och personalfrågor.

HR-konsulter
HRkonsulterna arbetar för att stödja och ge råd till chefer i rehabilitering utifrån
inkommande uppdrag.

- Tematräffar i olika ämnen, exempelvis arbetsmiljö, företrädesrätt,
delegationsordning, rehabilitering, lönebildning etc.

- Utbildning i Adato för chefer
- Operativt stöd i enskilda rehabärenden vid uppdrag
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Tar fram sjukstatistik varje månad på kontorsnivå —uppdateras i
Personalhandboken
Informerar chefer i kommunen gällandenya lagar/avtal/föreskrifter inom
arbetsrätt och arbetsmiljö, exempelvis bjöd man in kommunens chefer 2016
för information gällande nya arbetsmiljöföreskriften kring organisatorisk
och social arbetsmiljö. Personalkontoret ser även till att revidera dokument
kopplade till det systematiska arbetsmiljöarbetet, ex riktlinje om kränkande
särbehandling.

[nom Vård och omsorg har man extra stöd av personalhandläggare som jobbar
operativt medrehabilitering.

D

Utbildning i Adato för chefer
Stöd till chefer vid enskilda rehabärenden
Sjukstatistik på individnivä/enhet/verksamhet/Vård & omsorg
Stöd till chefer vid upprepad korttidssjukfrånvaro -mail skickas till ansvarig
chef med samtalsmall samt individens sjukstatistik.

lnom Vård & omsorg har även en plan tagits fram för att införa:

Övrigt

Månadsvisamöten medverksamhetscheferochenhetschefergällande
sjukstatistik + kostnader samt kompetensutveckling kopplade till ohälsa,
exempelvis utbildning gällande att förebyggande hjälp för
utmattningssyndrom, det svåra samtalet etc.
Aktualisera punkten arbetsmiljö påAPTdär manblandannat tar
"temperaturen" på arbetsmiljön samt följer upp resultatet vid
nästkommande APT, arbeta fram medarbetarbestämmelser för
arbetsgruppen etc.

Kommunenerbjuder friskvârdskuponger (1000 kr/år), till samtliga
månadsanställda.Det finns ävenmöjlighet till semesterdagsväxling,där
medarbetarenkan byta ut semesterdagstilläggrespektivesemesterlönetilläggmot
ytterligare semesterledighet. Sala Kommun har även upphandlad företagshälsovård
där chefer kan få professionellt stöd i olika ärenden.


