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Case ”Pelle”
Sjukanmälningsrutiner på arbetsplatsen

Pelle är sjuk och försöker ringa chefen för att meddela detta. 
Chefen är på möte så Pelle skickar ett sms istället och tycker 
att han har gjort sitt. Efter tre dagar ringer chefen och undrar 
hur det är med Pelle. Pelle blir sur och tycker att chefen ringer 
för att kontrollera. 

Gjorde Pelle och chefen rätt? 

Vad tycker du?



Sjukanmälan

Sjukanmälnings rutin

 sjukanmälan till närmsta chef

 finns möjlighet till arbete trots sjukdom?

 planering för fortsatt kontakt

Läkarintyg dag 8



Arbetsgivarens ansvar

Arbeta hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande

Agera vid tidiga signaler på medarbetares ohälsa

Utreda orsak till sjukdom och arbetsförmåga

Planera och följa upp rehabilitering

Vidta arbetsanpassade åtgärder utifrån verksamhetens förutsättningar



Medarbetarens ansvar

Bidra till en god arbetsmiljö

Följa rutiner och överenskommelser på arbetsplatsen

Meddela sjukfrånvaro och signalera risk för sjukdom till sin chef

Lämna läkarintyg

Aktivt medverka till sin egen rehabilitering, följa planer och 
överenskommelser



Case ”Lisa”
Anpassat arbete

Lisa har opererat sin axel och ska nu börja jobba igen. Hon kan ännu inte 
lyfta tungt, höja armarna över huvudet eller sitta länge vid datorn och 
arbeta. Samtidigt som Lisa börjar jobba är många hemma i influensa och 
bemanningen är ansträngd. 

Hur löser vi det tillsammans på arbetsplatsen?



Första mötet

Plan för återgång i arbete

 planerade medicinska insatser

 möjlighet till arbete trots sjukdom hel- eller deltid

 ytterligare stöd/insatser tex. företagshälsovård 

Regelbunden uppföljning av planen

Möjlighet att ta med fackligt ombud
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Case ”Klara”
Korttidssjukfrånvaro

Klara sjukanmäler sig ofta på måndagar. Hennes humör har 
gått mycket upp och ner den senaste tiden. Hon tar inte lunch 
med sina kollegor och har svårt att bli klar med sina 
arbetsuppgifter.

Vad skulle du göra om du var kollega till Klara?



Upprepad korttidsjukfrånvaro

Tidiga insatser har stor betydelse för att förhindra sjukdom och längre 
sjukskrivning

Vid fjärde sjuktillfället på en 12-månadersperiod ska en 
rehabiliteringskartläggning göras

Arbetsgivaren har rätt att begära läkarintyg från första sjukdagen-
förstadagsintyg



Bra att veta

Tystnadsplikt 

Dokumentation i HälsoSAM, via självservice

Steglös sjuklön 

HRs roll

Företagshälsovården

Försäkringskassan




