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Återgång i arbete 

• Vilka arbetsorganisatoriska 
förhållanden är betydelsefulla 

• Är arbetsplatsinterventioner 
framgångsrika 

• Vad gör vi om arbetet inte går att 
anpassa 

 



Hur mår befolkningen? 

• Data av slumpmässiga urval av svenska 
befolkningen mellan 1998-2001 visade att: 
 

• Ca 70 procent rapporterade ohälsa som 
kroppslig smärta, sömnproblem, 
ängslan och trötthet, och astma och 
allergi 

 
• Wikman m.fl. J Epidemiol. Community Health 2005;59:450-451 
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Arbetslinjen 

Aktiva åtgärder är att föredra 
framför passivt utbetalande av 
stöd 

5 



För vem är arbetslinjen bra? 

• Individen? 
 

• Arbetsgivaren? 
 

• Samhället? 



Är arbete bra för hälsa och 
välbefinnande? 

Arbete:  
• är det viktigaste sättet att få adekvata och 

nödvändiga ekonomiska resurser 
• uppfyller viktiga psykosociala behov 
• är centralt för individers identitet, sociala roller 

och sociala status 
• Är tillsammans med socioekonomisk status den 

viktigaste  sociala drivkraften för ohälsa och 
mortalitet 
 

• Waddell & Burton 2006, systematisk review 

 
 

      

 



Andelar som gått till arbetet trots att de av 
hälsoskäl borde ha stannat hemma 
Aronsson & Gustafsson JOEM, 2005;47:958-966 
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Aktuell forskning visar….. 

      

    Minskad produktivitet 
 

 

 

• Sjuknärvaro 
 

•     Ökad ohälsa 

Sid 
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Se t.ex Johns G. J Organiz.behav 31;2010 för översikt 



 

Vilka arbetsorganisatoriska 
förhållanden är betydelsefulla för om 
människor med ohälsa kan vara kvar 
eller återgå i arbete.  
 



Sjukflexibilitetsmodellen 

 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohälsa Arbetsförmåga 

Anpassnings-
möjligheter 

Närvaro-
krav 

Närvaro-
incitament 

Frånvaro-
incitament 

Frånvaro-
krav 

• Sjukfrånvara 
• Sjuknärvara 
• Återgå i arbete 
• Arbetslöshet 
• Utslagning från 

arbetsmarknaden 
Kunskaper 
färdigheter 

Motivation 
(vill göra) 

Motivation 
(bör/får göra) 



Återgång i arbete bland långtidssjukskrivna 
tjänstemän 

• 5590 privatanställda tjänstemän försäkrade genom 
ITP hos Alecta 

• minst 90 dagars sammanhängande sjukskrivning 
under år 2000 

 Enkät under sommaren 2001 

 3056 individer besvarade enkäten 

 Bortfall = 45% 

 



På vilket sätt har du möjlighet att anpassa ditt 
arbete dagar då du mår sämre? 

kan välja bland olika arbetsuppgifter 
kan utföra nödvändigt arbete och skjuta 
upp resten 
kan få hjälp av arbetskamrater 
kan arbeta långsammare 
kan ta längre raster 
kan förkorta arbetsdagen 
kan gå hem och göra arbetet senare 
kan arbeta utan att bli störd på 
arbetsplatsen 
kan arbeta hemma 
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Anpassningsmöjligheter och 
arbetsmarknadsstatus bland kvinnor 

I arbete

sjukskriven
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arbetsmarknadsstatus bland män 

i arbete
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Är arbetsplatsinterventioner 
effektiva för att få människor 
med funktionsbegränsningar 
tillbaka till arbete? 



Sherbrooke-modellen  
(Loisel et al  1997 , ländryggsbesvär) 

 40 arbetsplatser 
  

Ingen intervention arbetsplatsen           Intervention arbetsplatsen 
Anställda 

4 veckors sjukskr. 
Anställda 

4 veckors sjukskr. 

 

           randomisering 

randomisering randomisering 

Vanligt 
Omhänder-

tagande 

Vanligt 
+ Klinisk 

Behandling 
 

Vanligt 
+ Arbets- 

platsintervention 

Vanligt+Klinisk + 
Arbetsplats-
intervention 



Grupp Intervention ”off work” period 

Vanligt 
omhändertagande 

Läkarbesök 
Instruktionsvideo om 
ländryggsbesvär 

Fortlöpande 
Vid studiens 
början 

Klinisk behandling Ryggspecialist 
Ryggskola 
Funktionell rehabilitering 
Terapeutisk återgång i 
arbete 

8 veckor 
9 veckor 
13 veckor 
17 veckor 

Arbetsplatsintervention  Företagsläkare och 
ergonom  
Besök på arbetsplats 
Representanter för 
arbetsgivare och fack 
involveras 
Modifieringar av arbetet 

6 veckor 

 
Kliniskt + Arbetsplats 

 
Alla interventioner  

 
Som ovan 



Sherbrooke-modellen 
Sannolikhet att återgå i arbete  bland sjukskrivna med 

ländryggsbesvär (Loisel et al 1997) 

     md dagar 
1. Vanlig behandling               120,5   HR = 1.0 

 
2. Klinisk behandling       131   HR = 1.1  
(ryggskola, träning)        
        
3. Arbetsplatsintervention       67   HR = 1.6 
 med arbetsplatsförändring   
  
4. 2 + 3          60   HR = 2.4   

    



Anema et.al. Six Country Cohort study 

Fokus på återgång i arbete bland människor med 
kronisk ryggsmärta 

2825 individer hämtade från register över ersatt 
sjukfrånvaro från sex länder mellan 1995-1996 

Studerade länder  
Danmark = 563; Tyskland = 358; Israel = 316; NL = 

426; Sverige= 374; USA= 460 
Studiepopulation:  
18-59 år 

Varit borta från arbete under 3 månader 
 

 



• Arbetsplatsmodifieringar 
Tekniska hjälpmedel som stolar och bord, 

speciella verktyg, lyftanordningar osv  

• Modifiering av arbetstid 
Förändrad förläggning av arbetstid eller antal 

timmar 

• Modifiering av arbetsuppgifter 
Inkluderar både att få helt nya arbetsuppgifter 

och att somliga moment tas bort, som t.ex. 
tunga lyft I befintligt arbete  



Andelar bland de långtidssjukskrivna som fått 
arbetsplatsåtgärd Anema et.al. J Occup Rehabil. 2009 Dec;19(4):419-26 



Referens Studerade år Slutsatser 
Krause, 
Dasinger, 
Neuhaser.  JoR, 
1998, 8 

1975-1997 
13 studier 
 

Anställda som får modifierat arbete 
återgår dubbelt så ofta som de som inte 
får det. Förefaller även 
kostnadseffektivt (få studier) 

Franche et.al.  
JoR, 2005, 15  

1990-2003, 10 studier  Starkt stöd för att anpassningar av 
arbetsplatsen och kontakter mellan 
vårdgivare och arbetsplats minskar 
antal sjukskrivningsdagar 

Van Oostrom et 
al. 2009. The 
Cochrane 
collaboration 

Alla RCT-fram till 2007, 6 studier  Moderat stöd för att 
arbetsplatsinterventioner minskar 
sjukfrånvaro jämfört med ”vanlig” vård. 
Inget stöd för att hälsan förbättras. 



Kunskap om arbetsplatsinterventioners 
betydelse för psykisk sjuklighet mycket lite 
studerad 

 

 RCT- studie visar att arbetsplatsinterventioner  
enbart har effekt bland dem med psykisk 
ohälsa som i redan i början av studien hade 
som avsikt att återgå i arbete.   

Oostrom et.al OEM online april 2010 



It pays to be nice… 
(Butler et.al J Occup Environ med 2007) 

Studerade om anställdas tillfredsställelse med bemötande från 
arbetsgivare och hälso- och sjukvård påverkade återgång i arbete 
 
Resultat: 
a) Sannolikheten att inte ha återgått eller att ha återgått med 

upprepad  frånvaro var mycket högre bland dem som var 
missnöjda med arbetsgivares bemötande än bland dem som 
var nöjda med detta bemötande.   
 

b) Mönstret fanns även bland dem som var missnöjda med 
bemötande från hälso- och sjukvården men inte lika starkt.  

 
  



Effekter hos sjukskrivna av bemötande 
Müssener 2007, avhandling LIU 

• Påverkar hur man värderar sin 
arbetsförmåga 

• Påverkar motivation att arbeta 

• Påverkar självkänsla 



Bemötande från arbetsplats 
 
Strunin &Bodin Am J Ind Med 2000 

Tre typer av bemötande av sjukskrivna: 
 Welcome back- uppmuntran och erbjudande 

om lämpliga modifieringar från arbetsgivare 
 

 Business as usual – arbetsgivare är likgiltig 
för om arbetstagare återgår eller ej 
 

 You´re out – individen avskedas eller möts av 
ovilja inför återgång 



Reaktioner från arbetsledare  
Baril m.fl. SocSciMed 2003 

Rollkonflikt mellan ansvar för 
produktion och att anpassa arbetet 
 

Dålig kunskap om t.ex. ergonomiska 
principer som låg till grund för valet 
hur arbete skulle anpassas 



Reaktioner på arbetsplatser- kan 
påverka återgång i arbete negativt 
MacEachen m.fl. ScandJWork Environ Health 2006 

  
• Misstankar om att någon vill uppnå 

sjukdomsvinst 
• Negativa reaktioner på att överta 

uppgifter  
• ”Sjuka” i arbetsgruppen påverkar 

produktionsrelaterade bonusar 
negativt 



Sjukskriven  Återgång Hållbarhet 

Policy Finns Finns Finns inte 

Sociala relationer 

 Arbetsledning Ansvar Ansvar Tar ej ansvar 

Medarbetare Kamratliga 
känslor Hjälper till  ”Goodwill” 

Tjulin et.al. J Occup.rehab. 2010; 20:311-321 
 



 
Vad gör vi om arbetet inte går 
att anpassa och man inte kan 
gå tillbaka till befintligt 
arbete….. 
 



Rörlighet på arbetsmarknaden 
bland sjukskrivna 

•Jobb-byten kan balansera individers kapacitet mot 
arbetets krav = bättre matchning/ ökad 
arbetsförmåga 
 

•Ökad rörlighet på arbetsmarknaden bland 
sjukskrivna en intention i rehabiliteringskedjan 
 

  



Vad kan rörlighet på arbetsmarknaden 
innebära? 

 

•Byte av försörjning 

•Byte av arbetsställe 

•Byte av arbetsgivare 

•Byte av yrke/ arbetsuppgifter 
 

jobbyte  



Genomsnittlig mobilitet mellan arbetsplatser i 
Norden mellan 2000-2004* 

Danmark Finland Norge Sverige 

15,7 11,1 14,0 7,9 

Källa: Nordiska ministerrådet: Labour Market Mobility in Nordic Welfare states. 
2010  

*Baseras på dem som haft anställning mellan två mät-år 
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Våra preliminära resultat av rörlighet på 
arbetsmarknaden visar bl.a : 
 

• Att byta jobb bland långtidssjuka kvinnor ökar sannolikheten att 
vara kvar i arbetslivet. Svagare sådan effekt för män 

 

• Arbetsplatser med hög sjukfrånvaro har en mycket högre 
sannolikhet att ha anställt tidigare långtidssjuka än 
arbetsplatser med låg frånvaro.  

 

 

 



•TACK! 



3 perspektiv på orsaker till sjukfrånvaro 



Ohälsa 

Sjuknärvara 

Sjukfrånvara 

Återgå i 
arbete 

Slås ut från 
arbetsmarknaden 

Annat 

Sjukskrivningsprocessen 



Andel  (%) av de som varit 
sjukskrivna minst  3 månader 
som arbetade efter 2 år 

DNK GER ISR NLD SWE USA Total 
 

31 
 

22 
 

49 
 

62 
 

39 
 

49 
 

41 
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