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En aktiv chef ger
friskare medarbetare
Vimmerby

Aktiv chef och tidiga insatser får ner
sjuktalen – det visar ett projekt där
Vimmerby är en av tre deltagande
kommuner. ”Det här har verkligen
gett resultat”, säger Peter Karlsson,
områdeschef på Försäkringskassan.
När arbetsgivare tidigt kommer in i sjukskrivningsprocessen och chefen har en
tydligare roll i samverkan
med vården och Försäkringskassan så leder det till
friskare medarbetare och
snabbare återgång i arbete.
Det visar samarbetsprojektet

4 Ess där kommunerna Vimmerby, Ljungby och Torsås,
Försäkringskassan
och
lokala vårdgivare deltagit.
Deltagarna i projektet, varav
ett 30-tal från Vimmerby
kommun, har främst arbetat inom omsorg, skola och
förskola, med generellt hög
sjukfrånvaro.
Under projekttiden mins-

kade heltidssjukskrivningarna bland de medverkande
från 46 procent till 7 procent
och 45 procent av deltagarna
hade helt kommit tillbaka till
jobbet.
– Det vi gjort är dels att
genom rätt stöd förebygga
ohälsa hos de som visat signaler på att vara på väg in
sjukskrivning, dels ta vara
på den arbetsförmåga som
finns hos de som varit sjukskrivna, så att man kan gå tillbaka till arbetet på den nivå
man befinner sig, kanske
med alternativa och anpassade uppgifter. Cheferna har
hållit i tidiga avstämningsmöten och fått utbildning att
hålla de svåra samtalen med

sina medarbetare och i att ta
bättre rehabiliteringsansvar,
säger Peter Karlsson, områdeschef för Småland Sydost,
Försäkringskassan.
Finns det inte risk att sjukskrivna känner sig pressade att komma tillbaka
tidigare än man orkar?
–Arbetsgivaren är skyldig
att ta hand om ohälsa hos
sin personal oavsett om det
är projekt eller inte, här har
vi tryckt på den ansvarsdelen. När vi pratat med
deltagarna har de sett det
som en fördel att cheferna
tagit större ansvar och mer
aktivt haft en plan för att de
ska komma tillbaka i arbete.
Kan man jobba exempelvis
halvtid, istället för att vara
heltidssjukskriven, vinner
medarbetaren på det socialt
och arbetsplatsen vinner på
att den anställdes arbetsförmåga tas tillvara.
Vad händer nu?
– Projektet har visat på
goda resultat och tanken är
att arbetssättet ska fortsätta.

Främst är det personal inom kommunernas omsorgsverksamhet, skola och förskola som
deltagit i projektet, som fått ner antalet heltidssjukskrivna.
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Försäkringskassan har erbjudit en överenskommelse
om fortsatt samarbete i
linje med projektet och det
har Vimmerby och de andra kommunerna nappat
på. Jag har nog aldrig varit

med om att så många olika
aktörer, Försäkringskassan,
tre kommuner, två regioner
och Arbetsmiljöverket, varit
så överens om att det här ska
vi fortsätta med.
Projektet har delfinansie-

rats av Europeiska socialfonden (ESF).
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Forsgren
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"Bildnotisen

3 700...
...kronor per månad kan
det skilja mellan att äga den
billigaste respektive dyraste
bilen i Kvd bils sammanställning över de vanligaste
familjebilarna. Då alla kostnader som värdeminskning,
skatt, försäkring, service och
bränsle över en treårsperiod

23...

...år gammal, då är det hög
tid att flytta hemifrån! Det
anser varannan tillfrågad
enligt Svensk Fastighetsförmedlings undersökning
Trendrapporten. Dock gör

var medräknade kostade
en Mitsubishi Outlander
laddhybrid 6 627 kronor per
månad, följt av Volvo V60
D4 6 926 kronor. Dyrast var
Mercedes E300 laddhybrid
med en månadskostnad på
10 376 kronor. (TT)

bostadsbristen i kombination med hårda regleringar
på lånemarknaden det svårt
för ungdomar att hitta en
egen bostad. (TT)

Citatet

Förbered bilen för kylan.
Temperaturen sjunker och det börjar bli hög tid att se över bilen och dess
utrustning inför vintern. Att kolla att all belysning på bilen fungerar, att
torkarbladen är i bra skick och fylla på spolarvätska är en bra start.
I motorförbundet M Sveriges lista över på bra saker att ha med i bilen ingår
också: Snöborste och isskrapa. ficklampa, första-hjälpen-låda, reflexväst
och pet-flaska med sand (TT)

En sak jag kan förbättra är att
●
"
köpa ekologiskt miljömärkt tvättmedel och tvätta lite mer sparsamt
från och med nu. Att spara på både
energi och vårt älskade vatten känns
viktigt.”
Therese Alshammar berättar i samband med att hon utsetts till ambassadör för en växtbaserad matleverantör
vad hon vill göra för att bli mer miljömässig i vardagen.
(TT)

