
Gott exempel:

OSA i praktiken





Ett förslag från arbetsmiljödelegationen som personaldirektör beslutade
att utbildningen skulle ske.

Utbildningen riktade sig till förvaltningarnas HR-funktion, fackliga parter
som ska medverka vid utbildningen på hemmaplan samt 
arbetsmiljödelegationens fackliga representanter.

Utbildningen finansierades med medel från arbetsmiljödelegationen och
det var önskvärt att alla förvaltningar och bolag har representanter med
på någon av utbildningsdagarna. 



HR-specialister/motsvarande som genomgår utbildningen
ska därefter utbilda chefer och skyddsombud i sin egen 
förvaltning/bolag.

Av de uppföljningar vi gjort har det visat sig att följsamheten
hos förvaltningar och bolag har varit god både när det gäller
att gå utbildningen samt genomföra utbildning i sin egen 
förvaltning/bolag.





AFS 2015:4
• fokuserar på det förebyggande arbetsmiljöarbetet

• gäller alla arbetsplatser där arbetstagare utför arbete 
för arbetsgivarens räkning

• preciserar det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 
genom att förtydliga för arbetsgivaren vad som kan 
göras, vilka faktorer det handlar om

• Om reglerna inte följs kan krav ställas till arbetsgivaren 
och vite utdömas av Arbetsmiljöverket
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Vad är egentligen nytt? Konkretiseringen av faktorer och kravet på att cheferna ska ha nödvändiga kunskaper om sambandet arbete-(o)hälsa



Utbildningen

Vad är egentligen nytt? 
Konkretiseringen av faktorer och kravet på att cheferna ska ha 
nödvändiga kunskaper om sambandet arbete-(o)hälsa, hur man 
förebygger och hanterar ohälsa på arbetsplatsen

- Vad skapar en god arbetsmiljö (balans krav/resurser)
- Fånga tidiga signaler på ohälsa
- Hindra att förläggningen av arbetstiden leder till ohälsa
- Tydliga rutiner vid kränkande särbehandling



Rimliga och tydliga mål
Arbetsmetoder
Arbetsredskap
Kompetens
Bemanning
Socialt stöd från chefer och kollegor
Återkoppling på arbetsinsats
Kontroll/inflytande/delaktighet
Möjligheter till återhämtning

Arbetsmängd
Tidsramar
Svårighetsgrad
Emotionell påfrestning
Kognitiv belastning

Presenter
Presentation Notes
De fetmarkerade faktorerna är lite nya…BETONA ATT: 	AFS 2015:4 ställer krav på att balans uppnås, inte på att enskilda faktorer åtgärdas! Alltid en kombination av variabler, även om enskilda faktorer inte ’lyser rött’! Kräver ett visst mått av tillit till den drabbades berättelse!BETONA ATT: 	Vad gäller återhämtning och kognitiv belastning så kommer vi att komma tillbaka till det när vi går igenom guiden. 



• Låg kvalitet eller sen leverans av arbetsresultat
• Konflikter, samarbetssvårigheter, kränkningar
• Sjukfrånvaro och sjuknärvaro, hög personalomsättning
• Olyckstillbud

• Övertidsarbete, sjuknärvaro, hoppar över lunch och rast
• Värk, sömnbesvär, magont
• Bristande motivation, nedstämdhet, irritation
• Försämrad koncentrationsförmåga, glömska, svårare
att komma igång, ta initiativ, fatta beslut

Tecken på obalans…
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Presentation Notes
OBS! TÄNK PÅ ATT FÅNGA UPP SIGNALER/TECKEN PÅ OBALANS OCH AGERA TIDIGT. HANTERA SIGNALER/TECKEN MED SYSTEMATIK: ANALYSERA, BEDÖM, PLANERA, HANTERA. 



Arbetstid

Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att 
arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna. 

Arbetsgivaren bör redan vid planeringen av arbetet ta hänsyn till hur 
arbetstidens förläggning kan inverka på arbetstagarnas hälsa. Exempel på 
förläggning av arbetstider som kan medföra risker för ohälsa är 

Presenter
Presentation Notes
VIKTIG FRÅGESTÄLLNING: OM DET SER UT PÅ ETT SÄTT – VILKA ÅTGÄRDER HAR DÅ ARBETSGIVAREN VIDTAGIT I SYFTE ATT MOTVERKA OHÄLSA HOS PERSONALEN?EX. NATTARBETE – VILKA ÅTGÄRDER ÄR VIDTAGNA OCH UPPRÄTTHÅLLNA  MED OVANSTÅENDE SYFTE?Arbetsgivaren bör särskilt uppmärksamma möjligheterna till återhämtning. Arbetsgivaren bör även ta hänsyn till att arbetstidens förläggning påverkar risken för olyckor. I arbetstidslagen (1982:673) anges gränser för hur många timmar arbetstagare som mest får arbeta och vilka viloperioder de minst ska ha. Arbetstidslagen anger därmed de yttersta gränserna för arbetstiden men innehåller inga regler om hur arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstidens förläggning i arbetsmiljöarbetet. 



Kränkande särbehandling
Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling 
ska hanteras. Av rutinerna ska det framgå:

• Vem tar emot information om att kränkande särbehandling förekommer
• Vad som händer med informationen, vad ska mottagaren göra, och
• Hur och var de som är utsatta snabbt kan få hjälp

Om arbetstagaren inte kan vända sig till närmste chef kan han/hon vända sig till högre 
chef och/eller skyddsombud. Ett undermåligt utredningsförfarande kan vara skadligt-
den som utreder måste ha tillräcklig kompetens!
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Presentation Notes
BETONA - AFSen behandlar inte upprättelse-, kompensation- och skuldfrågor. Fokus på förebyggande åtgärder.HÄR KOPPLAS DETTA TILL DE OMRÅDEN SOM OMFATTAR ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETMSILJÖ. I DESSA FINNER VI ENLIGT FORSKNING ORSAKERNA TILL ATT ARBETSMILJÖN KAN GE UPPHOV TILL KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING.HÄR KOPPAS SÅLEDES IN DE TIDIGARE ASPEKTERNA, ARBETSBELASTNING, ARBETSTID ETC. Med den nya föreskriften försvinner villkoret att kränkande handlingar ska ha skett vid upprepade tillfällen. En gång räcker!



Utbildningen

• Genomgång av guiden Organisatorisk och social 
arbetsmiljö 

• Introduktion Case

• Case: arbete i smågrupper 



Målet är att OSA ska vara en del av det Systematiskt 
arbetsmiljöarbete

Regelbundet bedöma risker i arbetsmiljön/vidtaga åtgärder/följa upp

Presenter
Presentation Notes
CENTRAL PARAGRAFBETONA –GENOM ATT DEFINIERA DE OMRÅDEN SOM ARBETSGIVAREN SKALL BEDÖMA  BLIR DET OCKSÅ TYDLIGARE VAD SOM SKALL VARA GRUNDEN FÖR MEDARBETARNAS UPPLEVELSE AV RISKER INOM DESSA OMRÅDEN.
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