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1 Introduktion
”Hej, hur kan jag hjälpa? Frågan sammanfattar kärnan av strategin för Österbottens
välfärdsområde. Känslan blir en helt annan då man ringer till en enhet och får frågan "Hur kan
jag hjälpa?" till svar. Jag önskar att vi arbetstagare, samarbetspartners och invånare antar
samma attityd gentemot varandra. Vi kommer att vara nästan 7 000 arbetstagare i den nya
organisationen och om vi bemöter varandra med den attityden tror jag starkt att vi alla kommer
trivas på jobbet. Jag tror också att vi får gjort mycket gott om vi även i vardagen bemöter våra
medmänniskor på samma sätt.”1

Planen för jämställdhet och likabehandling i personalfrågor för Österbottens välfärdsområde
är ett verktyg för att garantera detta goda bemötande inom organisationen. Planen grundar sig
inte bara i lagstiftningen utan också i välfärdsområdets värderingar; från människa till
människa, framåtblickande och jämlik behandling.

Med hjälp av denna plan vill vi arbeta för att arbetstagarna i välfärdsområdet ska behandlas
jämlikt inom och mellan yrkesgrupper samt oberoende av verksamhetspunkt.

Vi vill också jobba för att beslutsfattandet på alla nivåer ska vara öppet, motiverat och
genomskinligt. Vi tror på att känslan av förtroende, jämlikhet och rättvisa ökar då alla
yrkesgrupper har enhetliga principer och metoder då det gäller handläggning av
personalärenden.

Planen har utarbetats i samarbete mellan arbetsledning och arbetstagare och vi är alla
ansvariga att se till att innehållet och dess andemening uppfylls.

Ø Hela personalen ska känna till innehållet i planen och ansvarsfördelningarna.
Ø Förpersonen har ansvar för att planen behandlas med jämna mellanrum på enheten

samt att planen ingår i introduktionen av ny personal.

1 Marina Kinnunen, direktör för Österbottens välfärdsområde.
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2 Jämställdhet och likabehandling i lagen
Likabehandling och jämställdhet i arbetslivet regleras idag i huvudsak av tre olika lagar:
jämställdhetslagen, diskrimineringslagen (tidigare Lagen om likabehandling), och
arbetsavtalslagen, men det finns även bestämmelser gällande trakasserier i
arbetarskyddslagen.

Syftet med Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män är att förebygga diskriminering
på grund av kön och främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt att i detta syfte
förbättra kvinnans ställning särskilt i arbetslivet. Lagen strävar också efter att förebygga
diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck. Enligt lagen ska en arbetsgivare
med fler än 30 anställda minst vartannat år utarbeta en jämställdhetsplan som särskilt gäller
lön och andra villkor i anställningsförhållandet i syfte att främja jämställdheten (§ 6a).
Diskrimineringsombudsmannen samt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden övervakar
efterlevnaden av denna lag.

Syftet med Diskrimineringslagen är att främja likabehandling och förebygga diskriminering
samt att effektivera rättssäkerheten för den som utsatts för diskriminering. Enligt denna lag ska
arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda ha en plan för de åtgärder som behövs
för att främja likabehandling i arbetslivet (§ 7). Diskrimineringsombudsmannen,
diskriminerings- och jämställdhetsnämnden samt arbetarskyddsmyndigheterna övervakar
efterlevnaden av denna lag.

En förtroendeman som valts enligt ett arbets- eller tjänstekollektivavtal eller, om en sådan inte
har valts, ett förtroendeombud som avses i arbetsavtalslagen eller någon annan företrädare
för personalen som medverkat i planeringen av likabehandlingsåtgärderna har rätt att på
begäran få veta vilka åtgärder arbetsgivaren har vidtagit för att främja likabehandling på
arbetsplatsen. Även arbetarskyddsfullmäktige har den rätten.

2.1 Diskriminering
Med diskriminering avses att man gör åtskillnad mellan olika människor, till exempel på grund
av människors identitet. Diskriminering är i lag förbjuden, vilket betyder att varken förmän eller
arbetskamrater får göra sig skyldiga till diskriminering. Om arbetskamraterna i
arbetsgemenskapen diskriminerar varandra, är förmannen skyldig att ingripa omedelbart.

Diskrimineringslagens tillämpningsområden omfattar hela anställningstiden från rekrytering till
avslutande av anställning. Skyddet mot diskriminering är likvärdigt, oavsett vad
diskrimineringen grundar sig på. Man kan göra sig skyldig till diskriminering också oavsiktligt.
Diskriminering kan vara direkt eller indirekt.

Direkt diskriminering kan anses förekomma när en anställd på grund av en omständighet som
gäller honom eller henne som person behandlas på ett mera ofördelaktigt sätt än någon annan
har behandlats, behandlas eller skulle behandlas i en jämförbar situation. Ofördelaktig
behandling kan framgå som begränsningar, strängare krav och förpliktelser eller att en person
blir utan förmåner eller möjligheter.

Indirekt diskriminering kan anses förekomma när regler, kriterier eller förfaringssätt som
framstår som jämlika kan komma att missgynna någon på grund av en omständighet som
gäller honom eller henne som person, om inte regeln, kriteriet eller förfaringssättet har ett
godtagbart syfte och medlen för att nå detta syfte är lämpliga och behövliga.
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2.2 Olika typer av diskriminering

Trakasserier och osakligt bemötande

Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön är diskriminering enligt
jämställdhetslagen. Med sexuella trakasserier avses någon form av icke önskvärt verbalt,
ickeverbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur vars syfte är eller som leder till en kränkning
av en persons psykiska eller fysiska integritet, särskilt när detta sker genom att skapa en
hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning.

Sexuella trakasserier kan komma till uttryck åtminstone på följande sätt:

· sexuellt insinuerande gester eller miner
· oförskämt prat med sexuell underton, oanständiga skämt samt påpekanden eller frågor

om figuren, klädseln eller privatlivet
· pornografiskt material eller brev, e-postmeddelanden, textmeddelande och

telefonsamtal med sexuell underton
· fysisk beröring
· förslag eller krav på könsumgänge eller annat sexuellt umgänge
· våldtäkt eller försök till våldtäkt

Med trakasserier på grund av kön avses i jämställdhetslagen någon form av icke önskvärt
beteende som har samband med en persons könstillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck
som inte är av sexuell natur, vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons
psykiska eller fysiska integritet och skapar en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller
tryckande stämning.

Trakasserier på grund av kön kan komma till uttryck till exempel på följande sätt:

· nedsättande ord om en persons kön, inklusive personens könsidentitet eller -uttryck
· nedlåtande uttalanden om könsminoriteter
· mobbning som baserar sig på den mobbades kön

Osakligt bemötande kan betyda trakasseri, mobbning och annat olämpligt beteende på
arbetsplatsen. Både arbetstagare och förmän kan vara föremål för osakligt bemötande.

Osakligt bemötande kan framstå som

· mobbning
· försummelse
· nedvärdering eller ignorering
· isolering
· svartmålning av en persons egenskaper, karaktärsdrag eller privatliv
· skrikande
· hot
· överskridning av arbetsledningsmakt eller förödmjukande behandling
· ensidig ändring av överenskomna villkor
· diskriminering eller favorisering
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Osakligt bemötande kan gälla personen eller arbetet. Behandlingen sker ofta systematiskt och
är fortsatt, men även enstaka lindrigare handlingar kan anses vara osakliga. Det kan handla
om verbal eller ickeverbal behandling, som förekommer som gester eller miner.

Om arbetsgivaren efter att ha fått vetskap om att en arbetstagare i sitt arbete har blivit utsatt
för trakasserier underlåter att vidta de åtgärder som står till buds för att undanröja
trakasserierna ska detta betraktas som diskriminering.

Omständigheter som gäller den enskilde som person
Ingen får diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse,
åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den
enskilde som person. Arbetstagare får inte heller diskrimineras utgående från om de har ett
anställningsförhållande tillsvidare eller på viss tid, på heltid eller deltid.

I Österbottens välfärdsområde följer vi bland annat följande principer i arbetet och i
ledarskapet:

Ålder:

Ø Vi anpassar arbetsuppgifterna i mån av möjlighet enligt arbetstagarnas förutsättningar
förknippade med ålder (till exempel styrka och inlärning). Syftet med åldersledning är
att personalen ska orka i arbetslivet längre.

Ursprung, nationalitet:

Ø Eftersom Finland allt mer utvecklas till att bli ett mångkulturellt land, satsar vi i allt större
utsträckning på att ha beredskap att anställa utländsk arbetskraft. Därför satsar vi på
språkundervisning, skräddarsydd introduktion och inlärning i arbetet samt undervisning
i hur vår kultur fungerar. Vi satsar också på att utveckla attityder och bemötande mot
mera öppenhet och tolerans. Rasism, som kan ta sig uttryck i form av fördomar,
diskriminering, negativa attityder och förnedrande beteende gentemot etniska
minoriteter, invandrare och utlänningar, är något som inte tolereras hos oss.

Språk:

Ø Vi ser tvåspråkigheten som en styrka och uppmuntrar personalen till aktiv
språkanvändning och språkinlärning som en del av kompetensutvecklingen. Vid interna
sammankomster t.ex. personalmöten har varje arbetstagare rätt att kommunicera på
sitt eget modersmål. Vi erbjuder kunden service på sitt modersmål, vilket förutsätter att
personalen kan använda de inhemska språken enligt  vad verksamheten kräver.

Religion, övertygelse, åsikt:

Ø Av alla anställda vid välfärdsområdet förutsätts tolerans och respekt för andras åsikter
och övertygelser. Med detta avses att vi behandlar alla människor humant och
respekterar vars och ens integritet och personliga övertygelse, så länge dessa inte stör
eller förhindrar utförandet av arbetet.

Sexuell läggning, könsidentitet och -uttryck
Diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck är förbjuden vid bland annat
anställning, uttagning till en uppgift eller utbildning, avlöning, beslut om anställningsvillkor,
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ledning av arbetet, ordnande av arbetsförhållandena, uppsägning av ett
anställningsförhållande, omplaceringar och permitteringar.

Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning. Det innebär bland
annat att anställdas sexuella läggning inte ska ifrågasättas. Den sexuella identiteten bör ses
som personens ensak. Var och en har rätt att berätta eller låta bli att berätta om sitt privatliv.

Nära relation till annan person
Diskriminering på grund av nära relation till en annan person är ett förfarande där
diskrimineringsgrunderna inte gäller den diskriminerade personen själv, utan någon som har
nära anknytning till personen. Det kan exempelvis vara fråga om att missgynna personen
därför att han eller hon har nära relation till en person som hör till en etnisk minoritet, en person
som är verksam inom politiken eller en person med funktionsnedsättning.

Rimliga anpassningar för personer med funktionsnedsättning
Som diskriminering ses vägran att göra rimliga anpassningar för personer med
funktionsnedsättning, så att dessa har samma möjligheter att få arbete och arbeta på lika villkor
som andra. Arbetsgivaren ska göra sådana ändamålsenliga och rimliga anpassningar som
behövs i det enskilda fallet för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att
på lika villkor som andra få utbildning och arbetet samt att klara av sina arbetsuppgifter och
avancera i arbetet. Anpassningarna kan gälla den fysiska miljön (tillgänglighet,
arbetsförhållanden), arbetsredskap (dimensionering, hjälpmedel), arbetsarrangemang
(organisering av arbetet, arbetsmetoder).

Ø Vi utreder ärenden från fall till fall.

Anvisningar eller uppmaningar
Anvisningar eller uppmaningar att diskriminera är diskriminering. Det kan till exempel vara
fråga om handledning, förhållningsregler eller förpliktelser. Ett villkor för att instruktionen eller
befallningen ska betraktas som diskriminering är att den som utfärdar dessa har rätt att utfärda
förpliktande ålägganden.

Förbud mot repressalier
Ingen får missgynnas eller behandlas så att han eller hon drabbas av negativa följder för att
han eller hon till exempel har åberopat rättigheter eller skyldigheter enligt lagen eller medverkat
i utredningen av ett diskrimineringsärende eller vidtagit andra åtgärder för att trygga
likabehandling. Repressalier är arbetsgivarens reaktion, då en arbetstagare eller
tjänsteinnehavare åberopar sina rättigheter. Förbjudna repressalier kan exempelvis vara:
ändring eller fråntagande av arbetsuppgifter, betydande ändring av arbetsförhållanden,
ändring av arbetsvillkor, permittering eller avslutande av anställningsförhållande.

2.3 Vad är inte diskriminering?

Det är inte diskriminering

· om verksamhetsrelaterade ärenden eller problem behandlas med en enskild person, i
arbetsgemenskapen eller i organisationen.

· när förmannen utövar sin rätt/skyldighet att leda arbetet.
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· när förmannen påtalar brister i en arbetstagares arbetsprestation (det hör till
arbetsledningens uppgifter att korrigera eventuella brister).

· när en arbetstagare ges en motiverad disciplinär anmärkning eller bestraffning.
· när förmannen hänvisar en arbetstagare till undersökning av arbetsförmågan.

2.4 Positiv särbehandling är tillåten

Sådan proportionerlig särbehandling som syftar till att främja faktisk likabehandling eller att
förhindra eller undanröja olägenheter som beror på diskriminering är inte diskriminering. Den
positiva särbehandlingen ska stå i rätt proportion till de syften som eftersträvas. Det finns olika
legitima grunder för särbehandling.

2.5 Vad ska du göra om du känner sig utsatt för diskriminering?

Om du misstänker att du blivit diskriminerad eller om du känner dig trakasserad ska du agera
så här:

1. Tala om för den som mobbar eller trakasserar att det hen gör eller säger får dig att må
dåligt eller känns fel. Be mobbaren sluta. Om hen inte slutar ska du genast berätta för din
arbetsgivare om mobbningen eller trakasserierna.

2. Diskutera det förfarande som du upplevt vara diskriminerande med din förman och be om
motivering till förfarandet. Om det handlar om trakasserier ska du be hen ingripa i
situationen. Ifall det är din närmsta förman som diskriminerar eller trakasserar så vänder
du dig till hens förman.

3. Det lönar sig att lämna in förfrågningar skriftligen så att du vid behov kan bevisa att du
tagit upp frågan med arbetsgivaren.

4. Du kan också diskutera frågan med arbetsplatsens arbetarskyddsfullmäktig eller med din
förtroendeman. Sedan för ni tillsammans ärendet vidare till förmannen. Du kan också
meddela företagshälsovården att mobbning förekommer. Med ditt samtycke informerar då
företagshälsovården din förman om saken.

Anvisningar för arbetsgivaren
Diskriminering

1. Om en anställd eller arbetssökande begär att få en redogörelse för händelser eller åtgärder
som han eller hon anser vara diskriminering ska en opartisk utredning göras av den
situation som anmälts som diskriminering.

2. Dra utifrån utredningarna slutsatser om vilken karaktär situationen har.
3. Diskutera med den anställda eller arbetssökande som gjort anmälan och motivera de

slutsatser och beslut som du tagit för honom eller henne. Det lönar sig också att ge
utredningen skriftligen åt honom eller henne.

Trakasserier

1. När en anställd har informerat arbetsgivaren att han eller hon har trakasserats är
arbetsgivaren skyldigt att med tillgängliga medel vidta åtgärder för undanröjande av
trakasserierna.

2. Avtalade rutiner för behandling av trakasserier ska följas.
3. Hör parterna och utred händelseförloppet på ett opartiskt sätt.
4. Dra efter utredningen slutsatser och vidta de åtgärder som behövs för att lösa situationen.



10

5. Om du anser att det är fråga om förbjudna trakasserier ska du få slut på trakasserierna
med alla tillgängliga medel.

6. Berätta dina slutsatser och lösningar med motiveringar för den anställda som gjort
anmälan.

7. Dokumentation är viktigt vid varje steg. Slutsatser, instruktioner som ges och eventuella
bestämmelser ska registreras.

Ø Om diskriminering förekommer, vidtar arbetsledningen åtgärder omedelbart. Följderna
för den som utövar diskriminering kan vara varning, befrielse från tjänst, förflyttning
eller uppsägning.

3 Jämställdhet och likabehandling – mål och åtgärder

3.1 Rekrytering
Olika processerna i anknytning till anställningen får inte vara diskriminerande. En arbetsgivare
som annonserar om en ledig plats får inte ställa krav på de sökande i fråga om sådana
egenskaper eller omständigheter som gäller dem som personer och som avses i
diskrimineringslagen.

I rekryteringsprocessen ska arbetsgivaren beakta åtminstone följande:

- Kraven som vi ställer bör vara relevanta för arbetet. Enligt jämställdhetslagen ska det
finnas motiverande skäl för att ställa krav på att personen ska vara av ett visst kön.

- Behörighetsvillkoren utgår från icke-diskriminerande grunder. Icke-lagstadgade
behörighetsvillkor och eventuella tilläggskrav fastställs så att de är könsneutrala.

- Vi utformar uppgiftsbeskrivningen på ett könsneutralt sätt.
- Arbetsansökan behandlas utifrån icke-diskriminerande grunder.
- Vid intervjun ställer vi inga diskriminerande frågor.
- I vissa fall kan känsliga uppgifter inhämtas innan anställningen börjas (t.ex.

brottsregisterutdrag vid arbete med barn).

Vid val bland arbetssökande får man inte förbigå en person, som är mer meriterad än den
utsedda, p.g.a. kön, ålder eller annan i diskrimineringslagen förbjuden orsak.
Jämställdhetslagen förbjuder också att man vid anställning missgynnar någon p.g.a. graviditet,
förlossning eller familjeförhållanden. Alla anställningsbeslut ska således basera sig på
godtagbara omständigheter såsom kompetens och lämplighet, inte på orsaker som hänför sig
till kön eller familjeförhållanden (dessa beaktas inte alls vid val av person).

Ø Vi eftersträvar en balanserad rekrytering mellan könen. I vissa arbetsuppgifter kan en
viss könstillhörighet vara avgörande. Vid rekryteringen till sådana arbetsuppgifter
klargörs och motiveras detta.

Ø Vi arbetar för att utveckla arbetsförhållanden så att de lämpar sig för anställda med
olika förutsättningar.
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3.2 Löner och förmåner
För samma arbete eller arbetsuppgifter av samma värde ska den uppgiftsrelaterade lönen som
utbetalas vara samma oberoende av arbetstagarnas kön. Med arbetsuppgifter av samma
värde avses att kraven vad gäller arbetets innehåll, kompetens, belastning och
arbetsförhållanden är de samma. Lönesystemet bör basera sig på en bedömning av olika
arbetsuppgifters svårighetsgrad.

Också när det gäller andra förmåner som förknippas med anställningen ska dessa delas ut
oberoende av den anställdas kön. Det kan vara fråga om naturaförmåner,
rekreationsförmåner, resevillkor, uttag av ledighet, flexibilitet med arbetsvillkor, fortbildning,
mm.

Ø Vi eftersträvar ett neutralt lönesystem. Lönesystemet baserar sig på en bedömning av
arbetsuppgifternas svårighetsgrad. För samma arbete betalas samma lön. Även
systemet för individuella tillägg utgår från en neutral bedömning. Individuella tillägg
utbetalas på basen av arbetsprestationer.

Ø Många  yrkesbenämningar kommer att förenhetligas. Målet är att uppdatera
arbetsvärderingen och harmonisera lönerna under åren 2022–2025.

Ø En lönekartläggning görs en gång per år. Kartläggningen behandlas av representanter
för arbetsgivaren och fackorganisationerna i samband med personalrapporten för året.

3.3 Arbetsarrangemang och familjeliv
Bra möjligheter att kombinera arbete och familjeliv stöder arbetet och karriärutvecklingen samt
den ekonomiska jämställdheten. Majoriteten av arbetstagarna inom social- och hälsovården
är kvinnor. Vård av små barn orsakar avbrott i arbetskarriären speciellt för kvinnor. Skillnaden
mellan könen är betydande i användning av familjeledighet.

Den ojämna fördelningen av vårdansvar och familjeledighet och speciellt den långa frånvaron
från arbetslivet inverkar negativt på kvinnors arbetskarriär och upprätthåller för sin del den
genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män. En mer jämställd kombination av
arbete och familj samt en jämnare fördelning av familjeledighet ökar jämställdheten mellan
könen och i lönerna.

Arbetsgivaren ska sträva till att i mån av möjlighet möjliggöra och underlätta för både kvinnor
och män att kombinera arbete och familj. Arrangemang som görs i arbetet eller arbetstider för
att anställda ska kunna förena arbete och familjeliv, får inte på ett negativt sätt påverka
nuvarande position eller möjlighet att utvecklas eller avancera i organisationen.

Ø Vi strävar till att i mån av möjlighet ordna med flexibla arbetstidsarrangemang för att
arbetstagarna ska kunna förena arbete med familjeliv. Efter längre ledigheter
underlättar vi återgången till arbetet genom att erbjuda arbetstagarna tillräcklig
information, introduktion och fortbildning.

Ø Vi är också observanta på hur övriga anställda på enheter behandlas då vi tillmötesgår
vissa arbetstagares önskan om flexibla arbetstidsarrangemang. Det är till exempel inte
rätt att förutsätta att en som själv inte har familj alltid ska ställa upp för sådana som har
det.
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Ø Vi vill i mån av möjlighet, göra det lättare för anställda att förena arbete och familjeliv,
framför allt genom att fästa avseende vid arbetsarrangemangen.

3.4 Arbetsförhållanden och arbetarskydd
Arbetsförhållanden, arbetsredskap, arbetsordning och anskaffningar ska beakta
arbetarskyddsaspekterna och vara anpassade för alla oavsett kön. Såväl fysiska som psykiska
faktorer beaktas. Arbetsplatsens fysiska miljö anpassas ur en tillgänglighetssynvinkel i rimliga
proportioner. Förmännen är ansvariga för arbetarskyddet på sina enheter.

Inom välfärdsområdet jobbar arbetarskyddsfullmäktige och en arbetarskyddschef som kan
kontaktas vid behov.

Ø Vi strävar till att anpassa arbetsförhållanden så att de lämpar sig för alla yrkesgrupper
och arbetstagare. För att förmännen ska ha den kompetens och de färdigheter som
krävs för att sköta arbetarskyddsarbetet, ordnas kontinuerlig utbildning.

3.5 Personalledning, medverkan och kompetensutveckling
Alla ska behandlas lika i fråga om anställningsvillkor och olika förmåner och skyldigheter. Alla
ska också ges utvecklingsmöjligheter i arbetet samt ha samma möjligheter till avancemang
oberoende av kön eller andra personliga faktorer.

Ø Vi vill verka för en jämnare fördelning av kvinnor och män på samtliga nivåer inom
organisationen.

Ø Vi stöder och uppmuntrar alla anställda att på ett jämlikt sätt ta ansvar, rotera inom
arbetet, fortbilda sig, utnyttja sina kunskaper och färdigheter.

Ø Personalen ges möjligheter att på ett jämlikt sätt delta i planering, beredning och
beslutsfattande.

Ø Vi satsar på kompetenshöjning genom att erbjuda personalen möjlighet att delta i
extern och intern fortbildning. I samband med årligen återkommande utvecklingssamtal
genomgås vars och ens kompetens och eventuella utbildningsbehov. Vid
utvecklingssamtalet diskuteras även eventuella byten av arbetsuppgifter.

Ø Vi tar på ett jämlikt och rättvist sätt ta itu med missförhållanden eller regelbrott inom
organisationen.
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Ordlista2

Binär könsuppdelning

En binär, dvs. tudelad, könsuppdelning innebär ett sätt att tänka där en anser att det finns
endast två kön: kvinnor och män. Ickebinära personer identifierar sig utanför den här
tudelningen.

Cisperson

En cisperson eller en person som är ciskönad är en person som identifierar sig som och är
tillfreds med hur hens kön kategoriserats vid födseln. Vanligen uttrycker personen det kön hen
uppfattas som och själv identifierar sig som. Könsidentitet och könsuttryck är inte samma sak.
Även cispersoner uttrycker sitt kön på många olika sätt. Förledet cis är latin för på samma eller
den här sidan. Det används som motpart till förledet trans som betyder på andra sidan eller
överskridande.

Diskriminering

Diskriminering innebär att en människa obefogat har behandlats sämre än en annan människa
på grund av en personlig egenskap. Ett allmänt förbud mot diskriminering definieras i
grundlagen (6 §) som också definierar att alla är lika inför lagen.

Diskriminering på flera grunder

Diskriminering på flera grunder (kallas ibland även multipel eller flerfaldig diskriminering) är då
en person utsätts för diskriminering på flera olika grunder i samma situation eller på olika
grunder i olika situationer. Ofta går det inte ens att särskilja en enda diskrimineringsgrund. För
att eliminera diskriminering krävs ofta analys av många faktorer utöver kön, till exempel
rasifiering, hetero- och cisnormativitet eller funktionsvariationer.

Hen

Hen (hen, hen, hens) är ett könsneutralt pronomen som du kan använda för att hänvisa till
personer då deras kön inte är relevant, du inte känner till det eller då personen du omnämner
föredrar hen som pronomen.

Heteronormativitet

Heteronormativitet innebär en norm där den dominerande föreställningen är att det finns
endast två kön – kvinna och man – och att de två könen är motsatsen till varandra och
förväntas känna åtrå till varandra. Det medför att heterosexualitet ses som normen eller det
“normala”, det som förväntas, och allt annat än heterosexualitet ses som avvikande.

Ickebinär

En person som identifierar sig som en blandning av eller som befinner sig mellan eller bortom
kvinna-man-uppdelningen av kön kan benämna sig exempelvis ickebinär, intergender eller

2 Ett urval taget från Centrets för jämställdhetsinformation, Institutet för hälsa och välfärd, ordlista.
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genderqueer. Ickebinära ingår i samlingsbegreppet transpersoner. En del personer som är
ickebinära behöver könsbekräftande behandling, andra inte.

Intersektionalitet

Intersektionalitet handlar om ett perspektiv som beaktar hur olika faktorer eller kategoriseringar
samtidigt påverkar och samverkar då det gäller exempelvis en persons identitet eller en
persons ställning i samhället. En grundläggande tanke är att en enskild kategori som t.ex. kön,
samhällsklass, ålder, etnicitet, funktionsförmåga eller sexuell läggning, inte kan analyseras
skilt från andra kategorier. När vi arbetar för jämställdhet eller jämlikhet behöver vi beakta hur
olika faktorer påverkar en persons identitet eller en persons ställning i samhället, inte bara skilt
för sig, utan också tillsammans.

Jämlikhet

Jämlikhet innebär att alla människor har lika värde oberoende av kön, ålder, etniskt eller
nationellt ursprung, medborgarskap, språk, religion eller övertygelse, åsikt,
funktionsnedsättning, hälsotillstånd, sexuell läggning eller en annan personrelaterad orsak.
Jämlikhet (eller likabehandling) i lagstiftningen definieras i bl.a. i grundlagen. Det är skillnad
på jämlikhet och jämställdhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen, medan
jämlikhet kan syfta på vilka grupper eller individer som helst.

Jämställdhet

Jämställdhet, dvs. jämlikhet mellan könen, betyder lika rättigheter och möjligheter för alla kön
samt att makt och resurser fördelas jämlikt. Ofta görs skillnad mellan formell jämställdhet och
reell (verklig) jämställdhet. Formell jämställdhet omfattar ickediskriminering, lika rättigheter och
lika bemötande. Reell jämställdhet handlar om jämställt utfall i konkreta situationer. Även andra
faktorer som orsakar ojämlikhet i samhället inverkar på jämställdhet. Därför är det viktigt att
genom intersektionell analys beakta hur olika faktorer samverkar för att vi ska kunna främja
jämställdhet.

Könsidentitet

Könsidentitet (könstillhörighet) är hur en person upplever sitt kön. Den är individuell och
definieras alltid av personen själv. En persons kön motsvarar inte alltid det juridiska kön som
definierats för hen vid födseln. Diskriminering på grund av könsidentitet är förbjuden enligt
jämställdhetslagen.

Könsneutral

Könsneutral används i olika betydelser. Det kan vara när något är avsett för personer av alla
kön, till exempel könsneutrala toaletter. Vi kan även sträva att uttrycka oss könsneutralt,
exempelvis genom att använda könsneutrala pronomen. Det händer att det som tros vara
könsneutral i praktiken är könsomedveten, dvs. att något de facto är annorlunda för eller
påverkar något kön annorlunda. Då kan det handla om något som är exkluderande eller till och
med diskriminerande.

Könsuttryck

Könsuttryck är hur en person ger uttryck för kön genom klädsel, maner eller på något annat
sätt. Det kan vara till exempel att klä sig eller föra sig på ett sätt som anses typiskt för ett visst
kön. Såväl cis- som transpersoners könsuttryck kan ta sig många olika uttryck. Det kan följa
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traditionella könsnormer eller överskrida dem. Diskriminering på grund av könsuttryck är
förbjuden enligt jämställdhetslagen.

Lika lön

Principen om lika lön innebär att alla ska få lika lön för lika arbete och för arbete av lika värde
samt att lönesättningen inte diskriminerar på grund av kön eller orsaker som hänför sig till kön.
Principen om lika lön ingår i nationella och internationella överenskommelser om
grundläggande och mänskliga rättigheter.

Positiv särbehandling

Positiv, tillåten, särbehandling definieras i jämställdhetslagen som en åtgärd som under vissa
förutsättningar kan vidtas för att gynna någon av underrepresenterat kön. I lagen uttrycks de
här som ett undantag till diskrimineringsförbudet: tillfälliga, planenliga specialåtgärder för att
främja den faktiska jämställdheten och som syftar till att uppfylla ändamålet med
jämställdhetslagen (9 §). Negativ särbehandling är diskriminering.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är enligt jämställdhetslagen någon form av oönskat verbalt, ickeverbalt
eller fysiskt beteende av sexuell natur vars syfte är eller som leder till kränkning av en persons
psykiska eller fysiska integritet, särskilt när detta sker genom att skapa en hotfull, fientlig,
förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning. Ofta är sexuella trakasserier även
kopplade till trakasserier på grund av kön. Att sexuellt trakassera någon är en form av
diskriminering.

Trakasserier på grund av kön

Trakasserier på grund av kön definieras i jämställdhetslagen som någon form av icke önskvärt
beteende som har samband med en persons kön eller könsuttryck och som inte är av sexuell
natur, men vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons psykiska eller fysiska
integritet och skapar en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning.
Till exempel förnedrande uttalanden eller beteende kopplat till kön kan utgöra trakasserier på
grund av kön. Att trakassera någon är diskriminering.

Transperson

Transperson är ett samlingsbegrepp för personer vars kön (könsidentitet) eller könsuttryck
skiljer sig från förväntningar kopplade till det kön som definierades för dem vid födseln. Trans
omfattar såväl binära (kvinnor, män) som ickebinära transpersoner (t.ex. genderqueer) samt
bl.a. transvestiter. Många binära transpersoner är helt enkelt kvinnor eller män. För en del är
trans en så viktig del av deras identitet att de vill synliggöra det i hur de benämner sig, t.ex.
transkvinna, transman, transfeminin, transmaskulin. Att någon är trans säger inget om
personens sexuella läggning, utan handlar enbart om personens kön. Förledet trans betyder
”på andra sidan, över”.
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1 Arbetsförmåga och aktivt stöd

Aktivt stöd utgör en del av förmannens normala ledning av arbetshälsa och arbetsförmåga.

Där ingår tidigt stöd, stöd för återgång och effektiverat stöd. Ledning av arbetshälsa och

arbetsförmåga angår också hela personalen, var och en ansvarar för sin egen arbetshälsa.

Modellen ger stöd också när en arbetstagares arbetsförmåga är nedsatt.

Med arbetsförmåga avses en helhet av faktorer förknippade med arbetstagaren eller arbetet,

där delfaktorerna ändras enligt tid och situation. Hälsa, arbetsförmåga och yrkesmässig

kompetens utgör arbetstagarens resurser, vilka också påverkas av egna värderingar, attityder,

motivation och arbetsbelåtenhet. Arbetsomgivningen och arbetsgemenskapen påverkar hur

bra eller dåligt arbetstagaren kan använda sina resurser. Varje arbetstagare har såväl ett

ansvar som en skyldighet att sköta om sin arbetsförmåga och identifiera sina möjligheter och

begränsningar. Arbetsgivaren ska säkerställa personalens välmående och arbetshälsa, arbeta

med förebyggande verksamhet samt uppgöra direktiv för hur problem till följd av bristande

arbetsförmåga eller arbetsprestation ska behandlas (arbetarskyddslagen 8 §).

Ø Hela personalen förutsätts känna till innehållet i programmet, ansvarsfördelningen och
programprocessen.

Ø Förpersonerna har ansvar för att programmet med jämna mellanrum behandlas på
enheterna samt att programmet ingår i introduktionen av ny personal.
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Aktivt stöd innebär inte endast kontroll av sjukskrivningar eller uppföljning av kostnaderna för

arbetsoförmåga. Aktivt stöd hänger samman förutom med individperspektivet också med hela

arbetsplatsens verksamhet. Det omfattar förutom hälsa också andra faktorer som anknyter till

arbetet, såsom lämpliga och motiverande arbetsuppgifter samt kunnande.

De olika skedena i modellen för aktivt stöd
· Tidigt stöd: Förebyggande verksamhet. Främjar arbetstagarens och arbetsplatsens

välbefinnande. Reaktion när problem noteras.
· Effektiverat stöd: Söker lösningar genom nätverkssamarbete.

· Stöd för återgång: Stöder arbetstagaren under lång frånvaro och vid återgång till

arbetet.

Tidigt stöd är grunden för aktivt stöd: det går ut på att säkerställa att arbetstagaren och hela

arbetsplatsen mår bra och att arbetet löper. Med effektivt tidigt stöd och genom samarbete

mellan olika aktörer förebygger man problem med arbetsförmågan och sparar in på kostnader.

Det är viktigt att arbetstagaren känner att hen klarar av sina grundarbetsuppgifter. Om så är

fallet, har man mera kraft att sköta sitt arbete och klarar också bättre av att möta förändringar.

Med tidigt stöd avses att man så fort som möjligt tar tag i problem förknippade med

arbetsförmåga och sättet på vilket man klarar av sina arbetsuppgifter. Genom att regelbundet

utvärdera verksamhet och arbetsresultat kan förmannen bilda sig en uppfattning om hur väl

arbetsgemenskapen lyckas i sitt arbete och samtidigt upptäcka eventuella problemområden.

Vi vill främja en förtroendefull atmosfär som gör det möjligt att föra en öppen diskussion och

vid behov be om hjälp. I en arbetsgemenskap är det naturligt att man regelbundet diskuterar

ärenden som hör till arbetstagares arbete, arbetsbeskrivning, arbetsmängd och

utvecklingsmöjligheter. Vid årligen återkommande utvecklingssamtal följer förmannen med

arbetstagarens arbetshälsa och personliga resurser. Personliga samtal ska också kunna föras

vid behov. Såväl arbetstagaren som förmannen ska känna att alla typer av ärenden kan

diskuteras, också sådana som känns jobbiga eller svåra. Förmannen månar om

arbetstagarnas arbetsförmåga och arbetsprestation, genom att hålla regelbunden kontakt med

dem via personalmöten, utvecklingssamtal osv.

Effektiverat stöd behövs då arbetsplatsens egna medel inte räcker till för att lösa problemen

med att klara av arbetet. Om det är hälsomässiga skäl som inverkar på arbetsförmågan behövs

företagshälsovårdens bedömning av arbetsförmågan och av rehabiliterings- och vårdbehovet.
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Med stödet för återgång kan man förhindra återkommande sjukskrivningar och förkorta

frånvarotiden. Stöd för återgång utgör en del av förmansarbetet. En smidig återgång till arbetet

kräver god planering och förberedelse av förmännen, av den som återgår till arbetet och av

arbetskamraterna. Hela arbetsgemenskapen kan bidra till att återgången till arbetet ska lyckas.
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2 Aktivt stöd är ett samarbete

2.1 Tidigt stöd

Förmannen

• följer upp arbetsförmågan och hur arbetstagarna klarar av arbetsuppgifterna
• ser över arbetsuppgifterna och arbetets innehåll
• ansvarar för att aktivt ta upp saker till diskussion
• skapar ett arbetsklimat som främjar öppenhet och tillit
• ordnar och deltar i möten, nätverksmöten

Arbetstagaren

• tar upp faktorer som påverkar den egna arbetsförmågan
• tar själv initiativ till samtal (tidigt stöd)
• deltar i diskussioner

Medarbetaren

• tar upp saker som oroar med sin egen förman eller med arbetstagaren som oron
gäller

• kan ta upp saken med arbetarskyddsfullmäktige

Arbetsgivaren

• skapar en trygg verksamhetskultur
• främjar kompetensutveckling och beredskap att prestera i ett arbete i förändring
• informerar om praxis och eventuella förändringar samt förbinder sig att följa

dessa
• följer upp effekterna

Företagshälsovården

• stöder vid uppgörandet av en modell för aktivt stöd
• deltar i nätverksmöten (om arbetsförmågan)
• bidrar med att hitta lösningar, t.ex. omstrukturering av arbetet
• följer upp och rapporterar

Varför reagera?

Ett tidigt ingripande förhindrar onödiga problem och lidande för arbetstagaren själv och

minimerar riskerna för bekymmer i arbetsgemenskapen. Tidigt ingripande kan också ha en

märkbar ekonomisk betydelse då man kan undvika långa sjukskrivningar och eventuellt

även förtidspensionering.
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Ju tidigare problemen upptäcks, desto större är chansen till en bra lösning för såväl

arbetstagare som arbetsgivare.

Det uppkomna problemet kan vara förknippat med arbetstagarens hälsa, men det kan också

finnas bakomliggande orsaker till som t.ex. missnöje i arbetet eller i arbetsgemenskapen, i

organiseringen av arbetet, upplevd konflikt mellan prestationskrav och prestationsförmåga,

otillräcklig kompetens, rusmedelsanvändning eller en i övrigt problematisk livssituation.

Förmannen leder verksamheten i arbetsgemenskapen. Ingripande och tidigt stöd är en del av

förmansarbetet. Genom att regelbundet diskutera arbetstagarnas arbete kan förmannen hålla

sig informerad om situationen på arbetsplatsen. De årliga utvecklingssamtalen är ett sätt att

följa upp arbetshälsa, arbetsklimat, ork och kompetens. Problemsituationer löses i första hand

av förman och arbetstagare tillsammans.

För förmannen kan det ibland vara svårt att identifiera problem i arbetsförmågan, speciellt om

personalgruppen är stor, personalen befinner sig på flera olika verksamhetspunkter eller på

långt avstånd från förmannen. Det finns ändå olika typer av tecken på problem eller

varningstecken, som förmannen bör känna till och ge akt på.

Exempel på varningstecken:

· nedsatt arbetsförmåga, svårigheter att orka med jobbet

· försämrad arbetsprestation, sämre effektivitet och kvalitet i arbetet

· förändringar i beteendet, dåligt eller störande beteende, nonchalans, diskriminering

· sjukfrånvaro

· förseningar

· arbetskamraternas oro över en arbetstagare

Försämrad arbetsförmåga tar sig ofta uttryck i att arbetstagaren inte

· av fysiska eller psykiska orsaker klarar av sina tidigare arbetsuppgifter (vakande,

lyftande osv.)

· klarar av arbetets psykosociala krav (samarbete, ledarskap, kundbetjäning osv.)

När ska man reagera?

Då arbetskamrater, förman, företagshälsovården eller andra sakkunniga observerar en

förändring i arbetsförmågan hos arbetstagaren. Arbetstagaren kan även själv ta upp

ärendet till diskussion.
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· av olika skäl klarar av sina arbetsuppgifter, t.ex. rusmedelsproblem, konflikter på

arbetsplatsen, asocialt beteende eller otillräcklig kompetens.

Ifall förmannen märker att sjukledigheterna blir många eller antar ett speciellt mönster kallar

hen arbetstagaren till en diskussion för att utreda orsakerna till sjukledigheterna och de

bakomliggande orsakerna. Förmannen behöver också överväga om arbetstagaren är i behov

av någon form av stöd för att klara sig i sitt arbete. Det är viktigt att förmannen dokumenterar

vad som diskuteras och avtalas under hela processens gång. Av särskilda skäl kan förmannen

begära intyg för varje sjukfrånvaro.

Att ta ärenden till tals kan ibland kännas svårt men ju tidigare ärendet diskuteras desto bättre.

Då en förman bestämt sig för att ingripa och ta ett ärende till tals är det viktigt att:

· reservera tillräckligt med tid för diskussionen

· klargöra noggrant varför diskussionen förs

· bemöta arbetstagaren respektfullt och försöka skapa en trygg situation

· lyssna på den som talar och försöka hålla en positiv attityd

· planera fortsättningen och dokumentera det som diskuterats och överenskommits

Arbetstagaren har rätt att själv besluta vad hen vill informera sin förman om. Det kan ändå

vara bra att komma ihåg att det är svårt att hjälpa eller stöda, om man inte vet vad det handlar

om.

Olika möjligheter utgående från verksamhet och enhet samt verktyg utreds:

· omorganisering av arbetet (arbetstid, mängd, uppgifter osv.)

· förbättring av arbetsförhållanden (utrymmen, utrustning, ergonomi osv.)

· förbättring av förhållanden i arbetsgemenskapen (arbetsklimat, interaktion,

kommunikation osv.)

· introduktion, utbildning, arbetshandledning

· omplacering, i första hand inom den egna enheten.

· arbetsrotation.

Förutom processbeskrivningen i bilagan finns det andra anvisningar som kan användas som

verktyg för att komma vidare beroende på problemet.

Hur gör man?

Vanligtvis börjar man med ett första samtal. Samtalet förs mellan förman och
arbetstagaren.
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2.2 Effektiverat stöd

Om arbetsplatsens egna resurser inte räcker till för att återställa arbetsförmågan skall man

sträva till att nå en lösning genom nätverkssamarbete. Sjukvårdslagen och lagen om

företagshälsovård förutsätter aktivt stöd av företagshälsovården och arbetsgivaren när den

anställdas arbetsoförmåga tenderar att öka.

Enligt lagen ska man i ett tidigt skede ingripa i långvariga perioder av arbetsoförmåga och

genom ett flerpartssamarbete (arbetstagare, arbetsgivare och företagshälsovård)

åstadkomma en fungerande process för bedömning av arbetsförmåga. I detta avsnitt beskrivs

anmälningen av sjukfrånvaron till företagshälsovården samt förmannens handläggande av

ärenden i anslutning till arbetstagares längre sjukledigheter.

2.2.1 Uppföljning av sjukfrånvaro

Då arbetstagarens sjukfrånvaro pågått i 30 dagar görs en sjukfrånvaroanmälan till före-

tagshälsovården. I samband med att anmälan görs behöver förmannen klargöra om det finns

orsak att utreda situationen utgående från programmet för aktivt stöd. HR-enheten rapporterar

uppgifter om arbetstagaren och dennes sjukfrånvarodagar på en blankett, skickar den vidare

till respektive förman. Förmannen kompletterar med resterande uppgifter samt vidarebefordrar

blanketten till företagshälsovården. Anmälan ligger till grund för företagshälsovårdens kontakt

till arbetstagaren. Senast i detta skede utreds om man behöver gå en trepartsdiskussion.

Då arbetstagarens sjukdagpenningsdagar uppgår till 90, under en sammanhängande

period eller i form av flera kortvariga perioder under två kalenderår, gör

företagshälsovårdsläkaren en utvärdering av arbetstagarens arbetsförmåga och en anmälan

till FPA.

2.2.2 Trepartssamtal

Syftet med trepartssamtal är

· att hitta lösningar och en gemensam syn på åtgärder för att arbetstagaren skall kunna

fortsätta med arbetet eller återvända till jobbet efter sjukledigheten utan att riskera att

arbetsförmågan försämras.
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· att med gemensamma krafter stöda arbetstagaren genom att anpassa arbetet så att

det gagnar både arbetstagarens välmående och arbetsplatsen.

Trepartsdiskussionen kan ordnas på initiativ av arbetstagaren, förmannen eller

företagshälsovården. Initiativet kan ibland komma från en arbetarskyddsfullmäktig,

huvudförtroendeman, övrig hälsovård eller rehabiliteringsinstans.

I trepartssamtalen deltar i allmänhet den insjuknade arbetstagaren, arbetsgivarens

representant (oftast förmannen) och företagsläkaren eller hälsovårdaren. Arbetstagaren har

rätt att bli informerad om vem som kallats till trepartssamtalet. Arbetstagaren har också rätt att

ta med en stödperson, t.ex. sin förtroendeman, till samtalet. Företagshälsovården får inte

underrätta förmannen som deltar i samtalet eller andra arbetsgivarrepresentanter om

arbetstagarens sjukdom. Företagshälsovården kan t.ex. på en allmän medicinsk nivå berätta

om sjukdomens inverkan på arbetsförmågan. Om diagnos förutsätts i sjukintyget känner

arbetsgivaren redan till vilken sjukdom som minskar arbetstagarens arbetsförmåga.

Arbetstagaren kan berätta om sin sjukdom själv. I regel brukar arbetstagaren komma överens

med företagshälsovården på förhand om vilken information om sjukdomen som ska delges

arbetsgivaren. Under trepartsdiskussionen kommer man alltid överens om hur ärendet följs

upp och vem som skall göra vad för uppföljningen. Det som diskuterats och överenskommits

dokumenteras och dokumentet undertecknas av arbetstagaren och arbetsgivarens

representant (förmannen).

Vid trepartsdiskussionen bedöms om man inom den egna enheten har funderat tillräckligt på

alla behövliga/möjliga åtgärder för att stöda arbetsförmågan och de insatser som redan gjorts

utvärderas. Under diskussionen går man igenom vilka de följande åtgärderna kan vara.

2.2.3 Förteckning över praktiska åtgärder i samband med aktivt stöd

· Vid 30 dagars sjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna kontaktar förmannen

företagshälsovården för ett trepartssamtal. Samtal kan ordnas tidigare än vid 30 dagars

sjukfrånvaro ifall oro (förmannens eller arbetstagarens) för nedsatt arbetsförmåga

förekommer.

· Vid behov trepartsdiskussion (som kan initieras av förman, arbetstagare,

företagshälsovården, arbetarskyddet). Eventuella ytterligare personer kan delta vid

mötet.

· Arbetsarrangemang på arbetsplatsen – omorganisering av arbetet/nya

arbetsuppgifter/nya redskap.

· Partiell sjukdagpenning, deltidsarbete (Kontakta företagshälsovården).

· Rehabilitering (Kontakta företagshälsovården för närmare info).
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· Medicinsk rehabilitering

o Tidig rehabilitering (FPA)

o Psykoterapi (FPA)

o Rehabiliterings- eller anpassningsträningskurs (FPA)

o Individuell rehabiliteringsperiod (FPA),

o Rehabiliteringsstöd, deltid eller heltid, 6 -12 mån, (KEVA)

· Yrkesinriktad rehabilitering

o Arbetsprövning (KEVA)

o Fortbildning/omskolning/ läroavtal (KEVA)

· Omplacering

o Inom egen enhet/verksamhetsområde (förman + chef)

o Inom andra verksamhetsområden

· Tjänstledigt (Personen söker ett annat jobb utanför välfärdsområdet och jobbar under

tjänstledigheten)

· Avslutande av arbetsförhållande.

· Pensioner

o Deltidspension – icke medicinska grunder

o Delinvalidpension (KEVA)

o Invalidpension

2.3 Stöd under sjukledigheten och återgång till arbetet

Vid en längre sjukledighet kan det för arbetstagaren kännas att kontakten till arbetsplatsen

bryts eller att arbetsplatsen känns avlägsen. Hen bekymrar sig förutom över sin sjukdom även

över sin förmåga att återgå till sina arbetsuppgifter.

Förmannen

• kommer överens med arbetstagaren om kontakten under sjukfrånvaron. Ett allmänt

accepterat tillvägagångssätt är att förmannen tar kontakt med arbetstagaren 3-4 veckor

efter att sjukledigheten börjat samt därefter ungefär en gång i månaden. En

regelbunden kontakt är viktig för upprätthållandet av det ömsesidiga förtroendet samt

underlättar arbetstagarens återgång till arbetet.

• diskuterar återgången till arbetet. För en lyckad återgång krävs ett gemensamt

engagemang av arbetstagare, förman och arbetsgemenskap. Förmannens stöd är

viktigt.
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• förbereder arbetsgemenskapen på arbetstagarens återkomst och informerar om varför

vissa eventuella överenskommelser gjorts med enskilda personer. Observera att

orsaken till sjukfrånvaro eller diagnoser är konfidentiella uppgifter.

• är om möjligt på plats den dag arbetstagaren återvänder i jobb och ordnar introduktion

vid behov.

• följer upp återgången.

Det är viktigt att försäkra sig om att en arbetstagares sjukledighet inte fortsätter av en sådan

anledning, som man med hjälp av olika typer av samarbetsformer hade kunnat påverka. Detta

kallas att stöda återgången till arbetet. Det finns olika sätt på vilka man kan återgå till arbetet:

• Man återgår till sitt tidigare arbete utan specialarrangemang.

• Man återgår till sitt tidigare arbete, med hjälp av tillfälliga eller bestående arrangemang

(t.ex. begränsning av arbetsuppgifter, bättre arbetsredskap eller hjälpmedel,

ergonomiska förbättringar, förkortad arbetstid, ersättande arbetsuppgifter).

• Försnabbad återgång till arbetet med hjälp av arbetsarrangemang, omplacering på

egen arbetsplats.

• Yrkesinriktad rehabilitering utanför den egna arbetsplatsen.

3 Lång sjukfrånvaro och avslutande av arbets-
/tjänsteförhållande

Arbetsgivaren kan inte förväntas fortsätta ett arbets- eller tjänsteförhållande om

arbetstagarens arbetsförmåga är bestående nedsatt eller hens sjukfrånvaro är lång eller

fortgående. Då en arbetstagare varit på rehabiliteringsstöd i två år och det inte under den tiden

framkommit något konkret som visar på att situationen skulle ha ändrats, sätter man i gång

med en uppsägningsprocess. Det samma gäller om arbetstagaren fortgående är

arbetsoförmögen, men trots detta inte beviljas pension eller rehabiliteringsstöd (kan få

arbetslöshetsersättning). Uppsägningsprocessen inleds efter två års frånvaro.

Att avsluta ett arbetsförhållande genom prövning förutsätter att åtgärder för att återställa

arbetsförmågan och/eller för att bibehålla arbetsförhållandet har vidtagits. Innan den anställde

sägs upp, ska arbetsgivaren utreda om uppsägningen kunde undvikas genom att överföra den

anställde till sådana uppgifter som hen skulle ha förutsättningar att klara av på basis av sin

utbildning, sina kunskaper, sin yrkesskicklighet och sin erfarenhet. Trepartssamtal om

arbetsförmågan ska hållas.
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Därefter gör arbetstagaren och förmannen upp en plan för att ändra på arbetet/arrangera

arbetet enligt den befintliga arbetsförmågan för tillfälle. Det kan även bli fråga om

arbetsprövning, omplacering, arbetstidsarrangemang mm. Över vidtagna åtgärder och deras

effekt bör uppgöras dokument av vilka det framgår att arbetstagaren har blivit hörd,

överläggningarna om arbetsförmågan har hållits med företagshälsovården, KEVA och andra

motsvarande.

4 Integritetsskydd och sekretess

Arbetstagarens integritetsskydd respekteras i alla skeden av processen för aktivt stöd. Alla

uppgifter i anslutning till personers hälsotillstånd är sekretessbelagda och får handläggas

enbart av sådana personer som bereder ärenden i anslutning till anställningsförhållanden eller

besluter i dessa.

• Alla diskussioner eller förhandlingar är konfidentiella. Alla som deltar i processen för

aktivt stöd har tystnadsplikt gällande saker som framkommer.

• Förmannen förvarar alla skriftliga dokument i original i ett låsförsett skåp/skrivbord.

Uppbevaringstiden för dokumenten är giltighetstiden + 10 år.

• Till arbetstagaren ges kopior på alla skriftliga dokument i ärendet.

• Företagshälsovården har tillgång till de dokument de behöver i sin utvärdering.
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Källor

Arbetarskyddsförvaltningen: https://www.tyosuojelu.fi/web/sv (27.10.2021)

Arbetshälsoinstitutet: https://www.ttl.fi/sv/ (27.10.2021)

KEVA: https://www.keva.fi/sv/ (27.20.2021)

Lagar:

Arbetarskyddslag, 23.8.2002/738, https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2002/20020738

Lagen om företagshälsovård, 21.12.2001/1383, https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20011383

Sjukförsäkringslagen, 21.12.2004/1224, https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2004/20041224

https://www.tyosuojelu.fi/web/sv
https://www.ttl.fi/sv/
https://www.keva.fi/sv/
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2002/20020738
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20011383
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2004/20041224
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Bilaga 1 (Processbeskrivning)

Diskussion 1
Arbetstagaren och förmannen
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Blankett 1

Arbetet fortsätter
i enlighet med
uppgjorda
arrangemang.
§ Uppföljnings-

diskussion

Diskussion 2/Trepartsdiskussion
§ Arbetstagaren, linjeorganisationen
§ Alternativ utreds, t.ex. tilläggsutredningar,

rehabilitering, arbetsprövning, utvärdering av
arbetsförmågan
§ Förmannen bedömer vilka åtgärder som vidtas på

arbetsplatsen

Stödformer via pensionsförsäkringen (Keva)
Omplacering utanför
egen enhet

§ Utreder omplacerings-
möjligheter

Företagshälsovården

Förmannen månar om arbetstagarens arbetsförmåga genom att hålla
regelbunden kontakt t.ex. arbetsplatsmöten, utvecklingssamtal.

Rusmedelsproblem
Rusmedelsprogram

Behövs några samarbetspartners?

Arbetet fortsätter i
enlighet med
uppgjorda
arrangemang.
§ Uppföljnings-

diskussion

Omplacering i andra
arbetsuppgifter inom
egen enhet.

Lyckad lösning, arbetet
fortsätter.

Hittar inget alternativ till lösning.
§Omplaceringen misslyckades.
§Det finns inget annat lämpligt arbete.

Blankett 2

Företagshälsovården
eller andra
sakkunniga
observerar en
förändring i
arbetsförmågan hos
arbetstagaren.

Förmannen
observerar en
förändring i
arbetstagarens
arbetsförmåga
och tar upp
ärendet till
diskussion.

Arbetstagaren
upplever en
förändring i sin
arbetsförmåga
och tar själv
upp ärendet till
diskussion.

Arbetskamrater
observerar en
förändring i
arbetsförmågan hos
arbetstagaren.

Arbetskamrater
observerar en
förändring i
arbetsförmågan
hos arbetstagaren.

Företagshälsovård
en eller andra
sakkunniga
observerar en
förändring i
arbetsförmågan
hos arbetstagaren.

Övriga problem
Hälsorelaterade

problem
Förmansarbete
(instruktioner)

Behövs stöd utanför arbetsplatsen?

Uppsägning

Detta är en modellprocessbeskrivning, som kan användas i sin helhet eller delvis.



Rusmedelsfri arbetsplats
Handlingsprogram vid misstanke om
rusmedelsmissbruk

HR-enheten
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Sammanfattning

Detta handlingsprogram har uppgjorts för att förhindra olägenheter till följd av
rusmedelsmissbruk. Programmet har godkänts av representanter för såväl
arbetsgivare och arbetstagare. I programmet behandlas förebyggande verksamhet,
tidigt ingripande, hänvisning till vård samt disciplinära åtgärder till följd av förseelser.

I enlighet med lagstiftningen måste arbetsgivaren ha ett uppgjort antidrogprogram ifall
man har för avsikt att drogtesta sina arbetstagare (lagen om företagshälsovård, § 11).

Målet är en drogfri arbetsplats. Vi vill skapa en atmosfär där personer som lider av
missbruksproblem eller beroendeproblematik också på eget initiativ kan söka vård.

Alla på arbetsplatsen bör känna till detta program och veta vilka spelregler som gäller.
Vad ska man göra om någon kommer berusad till jobbet? Hur ska man lösa saken och
hur ska man stöda arbetstagaren? Svaren på dessa frågor finns i detta
handlingsprogram.
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Inledning

Syftet med handlingsprogrammet

Rusmedel och arbete hör inte ihop. Rusmedel medför säkerhetsrisker i arbetet och leder till
nedsatt arbetsförmåga, frånvaro och konflikter i arbetsteamen. Inom välfärdsområdet utgör
rusmedelsanvändning även en patient- och klientsäkerhetsrisk.

Österbottens välfärdsområde tillämpar nolltolerans vad gäller användning av rusmedel i
arbetet. Detta innebär att det är förbjudet att befinna sig på arbetet påverkad av alkohol, droger
eller annat rusmedel eller att komma till arbetet i ett tillstånd av bakrus. Då arbetstagare
representerar Österbottens välfärdsområde vid tillställningar där det bjuds på alkoholhaltiga
drycker, avnjuts alkohol i enlighet med vad som anses vara allmänt acceptabelt beteende. Att
dricka sig berusad är förbjudet.

Detta handlingsprogram ger stöd åt förpersoner, arbetstagare, företagshälsovård, fackliga
förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktigen i förebyggandet av  rusmedelsmissbruk, vid
tidigt ingripande och rehabilitering.

Med arbetstagare avses i det här programmet både tjänsteinnehavare och personer anställda
i arbetsavtalsförhållande.

Ø Hela personalen förutsätts känna till innehållet i handlingsprogrammet,
ansvarsfördelningen och programprocessen.

Ø Förpersonerna har ansvar för att programmet med jämna mellanrum behandlas på
enheterna samt att programmet ingår i introduktionen av ny personal.

Om rusmedel och rusmedelsmissbruk (begrepp och bakgrund)

Med rusmedel avses medel och preparat enligt narkotikalagen 373/2008 samt
narkotikaförordningen och förordningen om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva
ämnen.

Till alkohol och droger räknas utöver alkohol och egentlig narkotika också de viktigaste
läkemedlen som missbrukas och som i allmänhet också klassificeras som narkotika.  I
samband med dessa används ofta också begreppet narkotikatestning, trots att testet i vanliga
fall också inbegriper en varierande mängd narkotikaklassade läkemedel, vanligen sömnmedel
och smärtstillande opioidläkemedel.

Vid sidan av traditionella droger har det under de senaste åren uppkommit en allt större och
ständigt föränderlig grupp droger, nämligen psykoaktiva ämnen eller så kallade designdroger,
som till sin verkan påminner om traditionell narkotika.

Med missbruksproblem avses att tidigare nämnda medel missbrukas och/eller
blandmissbrukas i ett syfte att uppnå ett rustillstånd. Ifall arbetstagare har med sig olagliga
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mediciner och/eller droger, förvarar eller säljer dem, bör förpersonen eller arbetskamrater göra
en anmälan om detta till polisen.

Misstanke om missbruk

Tidig identifiering och tidigt ingripande för att förhindra missbruksproblem är viktiga. Det hör till
varje persons ansvar att ta upp till diskussion ifall man misstänker missbruk (arbetstagaren
själv, arbetskamrater, förperson, företagshälsovård, arbetarskyddsfullmäktig och
förtroendeman).

Varningssignaler

Ansvarsfördelning

Att ingripa i missbruksproblem är varje arbetstagares skyldighet gentemot kolleger och
arbetsplats. Förpersonen, en arbetskamrat, arbetarskyddspersonalen eller förtroendemannen
kan ta upp missbruksproblem till diskussion med personen i fråga. Om problemen nonchaleras
eller hemlighålls, kan situationen för den som har missbruksproblem snabbt förvärras. Var rädd
om din arbetskamrat!

Arbetstagare

Kolleger har också ett ansvar att ingripa vid rusmedelsmissbruk och diskutera med närmaste
förperson eller ansvarsperson ifall en medarbetare påträffas påverkad eller om man
misstänker att en medarbetare missbrukar alkohol, droger och/eller psykoaktiva ämnen.

Missbruk kan medföra följande varningssignaler, fastän de var för sig inte behöver betyda
att en medarbetare har missbruksproblem.

· Upprepade korttidsfrånvaron och/eller förseningar, följer inte arbetstiderna samt har
allmänt dåliga förklaringar till frånvaron.

· Upprepade byten av arbetsskift, har svårt att förklara orsaken till bytet av turer.
· Försvagat intresse för arbetet.
· Försämrad arbetsprestation.
· Avvikande beteende, försvinner från arbetsplatsen.
· Humörsvängningar, koncentrationssvårigheter, instabilt beteende, rastlöshet,

irritation, nedstämdhet, nervositet.
· Skapar oro och irritation på arbetsplatsen.
· Olycksfallsbenägenhet.
· Spritlukt, bakfull, darrhänt, stickmärken.
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Om en förperson befinner sig berusad i arbetet eller om hen har eller misstänks ha problem
med missbruk, ska arbetstagarna kontakta förpersonens chef, arbetarskyddschefen eller en
personalrepresentant.

Förperson

En förperson måste reagera och ingripa vid misstanke om problem med alkohol- eller andra
rusmedelsmissbruk, som påverkar arbetstagarens sociala liv eller hälsotillstånd samt inverkar
på arbetstagarens arbetsförmåga eller medför säkerhetsrisk för arbetstagaren själv,
arbetskamrater eller patienter/klienter. Förpersonen är skyldig att behandla ärendet i enlighet
med den här anvisningen.

Ø Förpersonen bär alltid ansvar för att en arbetstagare inte äventyrar sin egen eller
andras säkerhet i arbetet.

Ø Om en arbetstagare kommer till arbetet berusad eller misstänks vara berusad, är
förpersonen skyldig att avlägsna arbetstagaren från arbetsplatsen.

Ø Om förpersonen inte är på plats, övergår ansvaret till hens vikarie eller till den person
som ansvarar för arbetsskiftet.

Ø Ifall förpersonen inte tar itu med ärendet enligt detta handlingsprogram, bör
arbetstagarna på arbetsplatsen, förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktig föra
ärendet vidare till en högre förperson, som bör ta ansvar för fortsatta åtgärder.

Ø En förperson som inte tar itu med ärendet, gör sig skyldig till försummelse av
arbetsuppgift.

Företagshälsovården

Enligt företagshälsovårdslagen har företagshälsovården skyldighet att främja verksamheten
vad gäller förebyggande och identifierande av sjukdomar och arbetsoförmåga.

Ø I samband med lagstadgade arbetsplatsbesök och hälsogranskningar tar
företagshälsovården upp och utreder behovet av att identifiera missbruksproblem på
arbetsplatsen samt ger råd och stöder en förebyggande verksamhetskultur vad gäller
missbruksproblematik.

Ø Företagshälsovården ger råd och vägleder arbetstagare samt arbetsgivare i frågor som
har att göra med förebyggande och tidig identifiering av missbruksproblem.

Ø I samband med hälsoundersökningar och vid behandling av sjukdomar har
företagshälsovården goda möjligheter att främja hälsosamma levnadsvanor och
drogfrihet.

Ø Företagshälsovården gör upp vård- och rehabiliteringsplaner samt ger utlåtanden i
anslutning till vårdhänvisningar.

Arbetarskydd och förtroendeman

I samband med att man på arbetsplatsen uppgör en riskanalys, görs också en utvärdering av
risker i samband med missbruk. Arbetarskyddet samarbetar med företagshälsovården och
arbetsgivaren då det gäller att förebygga och avlägsna olägenheter som missbruk medför på
arbetsplatsen.
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Ø Personalrepresentanter:
· Deltar i utarbetandet och uppdaterandet av rusmedelsprogram.
· Ger råd och anvisningar gällande programmets innehåll samt deltar vid behov som

stödperson i diskussion som förs mellan arbetstagare och förpersoner.

Åtgärder - hur reagera då en arbetstagare misstänks
arbeta under rusmedelspåverkan
Ifall man misstänker att en kollega befinner sig rusmedelspåverkad på arbetet, bör detta genast
meddelas till närmaste förperson eller arbetsskiftsansvarig. Förpersonens skyldighet är att
genast vidta åtgärder enligt följande:

Ø Avbryta den misstänkte arbetstagarens arbete och fråga om hen är
rusmedelspåverkad.

Ø Ifall arbetstagaren medger att hen är påverkad, hjälper förpersonen arbetstagaren
att få tid till företagshälsovården för hälsokontroll och bedömning av vårdbehov.

Ø Ifall arbetstagaren förnekar att hen är påverkad, har förpersonen rätt att begära ett
frivilligt alkohol-, läkemedels- och/eller drogtest. Ifall arbetstagaren vägrar att låta
sig testas, bedömer förpersonen att arbetstagaren är rusmedelspåverkad och
oförmögen att arbeta.

Ø Arbetstagaren kan avlägsnas från arbetsplatsen fastän hen vägrar att låta sig
testas.

Ø Ifall det uppstår problem då arbetstagaren avlägsnas från arbetet, tillkallas
vaktmästare, väktare eller i sista hand polis till hjälp.

Ø Då arbetstagaren avlägsnas från arbetsplatsen leder detta till en frånvaro
från  arbetet. Frånvarotypen är beroende av testresultatet. Vid ett positivt
testresultat eller om arbetstagaren vägrar utföra testet fattar förpersonen ett beslut
om olovlig frånvaro utan lön (kod 400), vid ett negativt testresultat fattas ett beslut
om sjukledighet (kod 050). Registreringen sker i Alma.

Ø Förpersonen dokumenterar händelseförloppet på en för ändamålet avsedd
blankett.

Ø Blåstest utförs hos företagshälsovården eller med hjälp av egen apparatur.
Ø Drog-, och/eller läkemedelstest utförs på Fimlab. Vid konstaterad droganvändning

görs alltid en polisanmälan.
Ø Enligt arbetshälsovårdslagen måste en person misstänkt för att befinna sig i ett

berusat tillstånd eller under drogpåverkan godta att genomgå en hälsogranskning
hos företagshälsovården (eller annan vårdinstans).

Ø Vid grundad misstanke om påverkan eller bakrus orsakad av narkotika, kan
narkotikatester utföras i enlighet med lagen om integritetsskydd i arbetslivet
(759/2004) och lagen om företagshälsovård (1383/2001). Med drogtestning avses
att en arbetstagare testas för att utreda om hen använt läkemedel eller narkotika i
andra syften än medicinska. Arbetsgivaren står för kostnaderna för intyg över
utförda narkotikatest.

Ø Då arbetstagaren kommer till följande arbetstur håller man ett utredningssamtal.
Arbetstagaren kan ha en stödperson med sig. Förpersonen informerar
arbetstagaren om vilka rehabiliteringsmöjligheter det finns.

Ø Arbetstagaren ges en skriftlig varning.
Ø Man utreder behovet av vård och överväger uppgörande av vårdhänvisningsavtal.
Ø Se processbeskrivning i bilaga 1.
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Vårdhänvisning och rehabilitering

Rusmedelsmissbruk kan jämföras med sjukdomstillstånd, som man med hjälp av vård kan
tillfriskna från. En vårdhänvisning ger arbetstagaren en möjlighet att rehabilitera sig från sitt
missbruk och kunna fortsätta i sitt arbete.

Ett vårdhänvisningsmöte hålls vid företagshälsovården. I mötet deltar förperson, hälsovårdare
(och läkare) samt arbetstagare, som har rätt att ta med sig en stödperson. Ett skriftligt
vårdhänvisningsavtal, innehållande vård- och rehabiliteringsplan, uppgörs.

Uppföljningsdiskussioner förs under tiden för vårdavtalet och när vården upphör.

Vid drog- och läkemedelsmissbruk medtas krav om att arbetstagaren ska uppvisa rena
testresultat före återgång till arbetet.

Under vårdperioden inleder arbetsgivaren inte någon uppsägningsprocess, ifall vården
fortsätter enligt vårdhänvisningsavtalet.

Öppenvård bör möjliggöras med hjälp av arbetsskiftsarrangemang. Ifall arbetstagaren
självmant söker sig till vård och kommer överens med sin förperson i ärendet, betalas lön enligt
sjukfrånvaro.

Arbetsgivaren ansöker om rehabiliteringsdagpenning för den tid lön utbetalas. Arbetstagaren
ansöker om rehabiliteringsdagpenning från FPA för de dagar som arbetsgivaren inte betalar
lön. En arbetstagare kan få lön för en ny rusmedelsvård- eller rehabiliteringsperiod tidigast om
2 år från föregående betalda vårdperiod.

I vår region finns två av FPA godkända institutioner för missbrukarrehabilitering: Pixnekliniken
i Malax samt Esperi Ventusranta i Kronoby. Fler alternativ kan hittas på FPA:s websida:
https://www.kela.fi/web/sv/samarbetspartner-missbrukarrehabilitering-godkanda-institutioner-
for-missbrukarrehabilitering.

Konsekvenser av missbruk

I dessa situationer har förpersonen rätt att kräva sjukintyg för varje sjukfrånvaro. Ifall
arbetstagaren inte har lämnat ett läkarintyg över orsaken till sin frånvaro, betalas ingen lön.
Ifall sjukintyget visar sjukfrånvaro till följd av rusmedelsanvändning, betalas ingen lön.

Varning

En varning ges då en arbetstagare avlägsnas från arbetsplatsen vid misstanke om att hen
arbetar under rusmedelspåverkan. Ifall förpersonen inte haft möjlighet att ge en skriftlig varning
då arbetstagaren avlägsnades från arbetsplatsen, ger förpersonen den vid diskussionstillfället
som ordnas då arbetstagaren återkommit till arbetet eller vid vårdhänvisningsdiskussionen.

I den skriftliga varningen ges information om att upprepad förseelse leder till uppsägning.

Se närmare välfärdsområdets anvisning för varningar.

https://www.kela.fi/web/sv/samarbetspartner-missbrukarrehabilitering-godkanda-institutioner-for-missbrukarrehabilitering
https://www.kela.fi/web/sv/samarbetspartner-missbrukarrehabilitering-godkanda-institutioner-for-missbrukarrehabilitering
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Uppsägning eller hävning

Enligt lag och bestämmelser i arbets- och tjänstekollektivavtal kan ett anställningsförhållande
avslutas antingen genom hävning eller uppsägning.

Anställningsförhållandet hävs utan uppsägningstid om förseelsen kan klassificeras som grov.
Som grova förseelser klassificeras situationer där arbetstagaren uppträder kraftigt påverkad
på arbetsplatsen eller om det i samband med rusmedelspåverkan också förekommer övrigt
oacceptabelt beteende, t.ex. skadegörelse, våldsamt uppträdande, förorsakande av
patientfara eller fara för medarbetare, läkemedelsstöld eller annan grov förseelse.

Om arbetstagaren inte följer vårdhänvisningsavtalet, vägrar ta emot vård, om drogmissbruket
fortsätter eller om det vid diskussionstillfället konstateras att det inte finns förutsättningar att
fortsätta anställningsförhållandet, vidtar förpersonen åtgärder för att säga upp
anställningsförhållandet.

Valvira

Om man tvingas avsluta ett anställningsförhållande till följd av drogproblem enligt lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, meddelar den förperson/instans som
besluter om anställningsförhållandet Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
(Valvira) om uppsägningen.

Även i de fall där den anställda säger upp sig under pågående rusmedelsutredningar ska
Valvira meddelas.

Läkemedelsstöld

En läkemedelsstöld kan vara en engångsföreteelse, där en anställd tagit läkemedel från
arbetsplatsens läkemedelsskåp. Det kan också handla om stöld av starka smärtstillande
och/eller lugnande läkemedel eller sömnmedel som pågått under en längre tid.

Läkemedelsstöld leder alltid till en polisanmälan samt en anmälan till Valvira.

Dataskydd, sekretess

Alla uppgifter i anslutning till personers hälsotillstånd är sekretessbelagda och får handläggas
enbart av sådana personer som bereder ärenden i anslutning till anställningsförhållanden eller
besluter i dessa.

Ø Alla diskussioner eller förhandlingar är konfidentiella. Alla som deltar i processen har
tystnadsplikt gällande saker som framkommer.

Ø Förpersonen förvarar alla skriftliga dokument i original i ett låsförsett skåp/skrivbord
eller alternativt i elektronisk form.
Uppbevaringstiden för dokumenten är giltighetstiden + 10 år.

Ø Till arbetstagaren ges kopior på alla skriftliga dokument i ärendet.
Ø Företagshälsovården har tillgång till de dokument de behöver i sin utvärdering.
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De som deltar i vårdhänvisningen får inte ge uppgifter om vården åt utomstående utan
arbetstagarens tillstånd. I samband med vårdhänvisningsdiskussionerna kommer man
överens med arbetstagaren om hur ärendet ska behandlas i arbetsgemenskapen.

Arbetsgivaren bör bevara dokument angående arbetstagarens hälsouppgifter på ett annat
ställe än andra uppsamlade personuppgifter.
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Källor

Lagparagrafer

Suomen perustuslaki 731/1999 – Finlands grundlag 731/1999
Tietosuojalaki 1050/2018 - Dataskyddslag 1050/2018
Huumausainelaki 373/2008 – Narkotikalag 373/2008
Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 304/2003 – Lag om tjänsteinnehavare i
kommuner och välfärdsområden 304/2003
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 – Lag om patientens ställning och rättigheter
785/1992
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004 – Lag om integritetsskydd i arbetslivet
759/2004
Työterveyshuoltolaki 1383/2001 – Lag om företagshälsovård 1383/2001
Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä 218/2005 - Statsrådets förordning
om utförande av narkotikatester 218/2005
Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen
vaaraa aiheuttavista töissä 1485/2001 - Statsrådets förordning
om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa 1485/2001
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista
543/2008 - Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika
543/2008
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista 1130/2014 -
Statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen 1130/2014
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Bilaga1: Processbeskrivning
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DISTANSARBETE I ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE 1.1.2023

Distansarbete kan vara till nytta för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Det kan öka personalens
välmående, avhjälpa utrymmesbrist, utgöra en möjlighet att förena arbets- och privatliv eller leda till färre
arbetsresor, vilket sparar både tid och pengar samtidigt som det är skonsamt för miljön.

1. Distansarbete  - definition och allmän beskrivning

Med distansarbete avses arbete som utförs på någon annan plats än i arbetsgivarens utrymmen.

Distansarbetet

- är ett sätt att organisera arbetet.
- är en möjlighet för vilken spelregler uppgjorts.
- är frivilligt för såväl arbetsgivare som arbetstagare.
- baserar sig på ett ömsesidigt förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare.
- kan utföras av såväl tjänsteinnehavare som arbetstagare.

När är distansarbete ett alternativ?

Distansarbete lämpar sig bättre i en del arbetsuppgifter och sämre i andra.

- Förmannen besluter om distansarbete utgående från enhetens verksamhet, arbetets natur
och arbetstagarens förutsättningar. Arbetstagaren har ingen självskriven rätt till
distansarbete.

- En arbetstagares distansarbete får inte belasta enhetens övriga personal. Det får inte heller
förorsaka vikariebehov eller tilläggskostnader för arbetsgivaren.

- Distansarbete kan vara ett alternativ då arbetsuppgifterna inte kräver fysisk närvaro eller
andra personer.

- Arbetsresultatet kan uppskattas och utvärderas.

I Österbottens välfärdsområde kräver merparten av arbetsuppgifterna arbetstagarnas fysiska närvaro.
Distansarbete lämpar sig närmast för arbetstagare som utför administrativt arbete eller självständiga
sakkunnig- och planeringsuppgifter eller olika typer av skriftliga uppgifter inom förvaltning.

En förman som utför distansarbete kan inte överföra ledningsansvaret vad gäller verksamhet och
personal på en ställföreträdare, utan sköter också den uppgiften på distans.

Distansarbete lämpar sig inte i följande situationer:

- nya program eller system tas i bruk.
- då nyanställda arbetstagare introduceras i arbetet.

Vid patientmottagningar på distans eller VideoVisit-besök ska patient- och klientsäkerheten
kunna tryggas.

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi
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2. Avtal om distansarbete

Distansarbete baserar sig alltid på ett skriftligt avtal mellan arbetstagare och förman. Distansarbetet
ställer krav på vardera avtalsparten, varför man noggrant behöver överväga vad man kommer överens
om. Avtalet är bindande för båda parterna under den tid det är i kraft.

Åtminstone följande saker behöver man avtala om:

- arbetsuppgifter och  arbetsarrangemang
- omfattning, tid och plats för distansarbetet
- tillgänglighet för förman och arbetskamrater
- arbetsutrustning

Vid distansarbete är arbetsmängd och prestationskrav de samma som om de skulle utföras fysiskt på
plats. Innan avtal om distansarbete ingås, behöver man förvissa sig om följande:

- det inte inverkar negativt på kundbetjäning eller verksamheten på enheten.
- personalen på enheten behandlas likvärdigt.
- man har kommit överens om hur kontakten ska upprätthållas.
- att man kan nås via sin egen mobiltelefon om man inte för sina arbetsuppgifters skull har

tillgång till en jobbtelefon.

Uppsägning

Vardera avtalsparten kan säga upp avtalet under avtalsperioden. Uppsägningstiden är 14 dagar.
Uppsägningen sker skriftligt.

3.  Distansarbetets omfattning

- Distansarbete av engångsnatur. Tiden anges i avtalet.
- Regelbundet distansarbete. I genomsnitt förutsätts man utföra minst 40 % av sitt arbete

fysiskt på plats. Avtal ingås för högst ett år i taget.
- I specialsituationer kan förmannen och arbetstagaren avtala om ett avvikande arrangemang

för högst ett år i taget.

Planering och schemaläggning

Det är möjligt att planera och schemalägga distansarbetet. Med detta avses att man vid planeringen
beaktar arbetet och utrymmesanvändningen. Två personer kan till exempel dela på samma fysiska
utrymme om de turvis jobbar på distans. I Österbottens välfärdsområde utgår vi från att alla har en
arbetspunkt och att ingen jobbar enbart på distans (med undantag av specialsituationer). Vi bedömer
att alla arbetstagare behöver jobba på den egentliga arbetspunkten ibland. Genom detta vill vi uppnå

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi
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bland annat följande fördelar: förmansarbetet underlättas, samhörighet och engagemang bland
arbetstagarna förbättras samtidigt som det är lättare att utveckla verksamheten.

4. Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter

Arbetstagare som jobbar på distans och fysiskt på plats har samma villkor vad gäller
anställningsförhållandet.

- Semestrar, sjukledigheter mm. handläggs enligt samma principer.
- Samma lagar, bestämmelser, rättigheter (t.ex. arbetarskydd och företagshälsovård) och

integritetsskydd gäller.
- Arbetstagaren deltar i arbetsplatsmöten, utvecklingssamtal och utbildningar på sin egentliga

arbetsplats eller via Teams.

5. Förmannen organiserar och följer upp arbetet

Distansarbete innebär självständigt arbete och kräver organisering.

- Förmannen och arbetstagaren kommer överens om hur arbetet ska organiseras, utföras
och följas upp.

- Distansarbetet diskuteras i arbetsgemenskapen, så att alla är medvetna om vem som
jobbar på distans och i vilken omfattning.

- Öppenhet, information och kommunikation är viktiga.
- Förmannen går igenom spelregler på enheten.
- Förmannen leder arbetet på den egentliga arbetsplatsen och på distansarbetsplatsen samt

har en viktig roll då det gäller organisering av arbetet och skapandet av samhörighet.
- Förmannen ansvarar för att alla arbetstagare får samma bemötande, information osv.

oberoende av var arbetet utförs.

6.  Distansarbetsplats, arbetsutrustning och ergonomi

Arbetstagaren och förmannen avtalar om platsen för distansarbete. Platsen kan vara arbetstagarens
hem, fritidsbostad eller en annan fast byggnad i Finland.

- Den egentliga arbetsplatsen är något av Österbottens välfärdsområdes utrymmen.
- Distansarbetsplatsen definieras i avtalet. Ändring av arbetsplats meddelas skriftligt till

förmannen.
- Eventuella resor mellan distansarbetsplatsen och Österbottens välfärdsområde bekostas

av arbetstagaren.
- Förmannen har rätt att kalla in arbetstagaren till den egentliga arbetsplatsen ifall

verksamheten så kräver.
- Välfärdsområdet ansvarar för arbetstagarens elektroniska utrustning och IT-tillämpningar.

Utrustningen definieras i avtalet.
- Arbetstagaren iakttar försiktighet vad gäller utrustning och meddelar förmannen om fel eller

brister.
- Arbetsutrustningen får användas enbart av arbetstagaren själv och enbart för utförande av

arbetsuppgifter.

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi
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- Arbetstagaren ansvarar själv för att arbetsförhållanden och övrig utrustning på
distansarbetsplatsen är goda, ergonomiska och ändamålsenliga.

7. Arbetstid och tillgänglighet vid distansarbete

Generellt är distansarbetsdagar normallånga arbetsdagar. Om arbetsdagarnas längd avviker från
det normala, meddelas detta till förmannen samt Timecon eller Flexim (beroende på stämplingssystem).
Det är också möjligt att jobba distans delar av dagar. På sikt eftersträvar vi att ta i bruk mobila lösningar
för registrering av arbetstider.

Om man kommit överens om övertid, anmäls detta på en särskild blankett.

Vid distansarbete är det viktigt att  vara medveten om följande:

- Arbetstagaren saknar arbetstidsuppföljningssystem och övervakning.
- Distansarbete stämplas som en framtida frånvarostämpling (orsak: distansarbete).
- Resor mellan bostad och arbetsplats är inte arbetstid och kan inte registreras som det.

8. Försäkringar

Arbetstagarna i välfärdsområdet har en arbetsolycksfallsförsäkring samt en försäkring som täcker
distansarbete i Finland. Distansarbetsplatser som omfattas av försäkringen är arbetstagarens hem,
fritidsbostad eller en annan fast byggnad. Fordonsmedel betraktas inte som fasta byggnader.
Försäkringen gäller när man arbetar på distansarbetsplatsen eller dess gårdsområde, under sedvanliga
pauser, då man för/hämtar barn från dagvårdsplats och eventuella promenadmöten.

9. Datasekretess

- Arbetstagaren är skyldig att följa välfärdsområdets bestämmelser om datasäkerhet och
använda program enbart för sådana uppgifter och på det sätt man avtalat om.

- Välfärdsområdet har rätt att omgående bryta de elektroniska förbindelserna ifall program
eller datasäkerhet äventyras.

- Vid eventuella störningar i dataförbindelserna , kallas arbetstagaren till den egentliga
arbetsplatsen.

- Dataprogram och dataöverföringar sköts av 2M-IT.
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50-årsdag

En arbetstagares/tjänsteinnehavares 50-årsdag uppmärksammas med en gåva som motsvarar ca 160
euro och en blombukett. Om man vet att mottagaren är allergisk mot blommor, kan något annat
föremål i samma prisklass ges. HR i samarbete med tjänstemannaledningen väljer ut vissa standardgåvor
som arbetstagaren kan välja bland. I utbudet finns även gåvor med anknytning till välmående. Om gåvan
inte överlämnas på den anställdas bemärkelsedag kan förmannen ge den vid annat lämpligt tillfälle.

Om den anställda inte vill ha någon gåva så respekteras önskan, men någon annan ersättande förmån
ges inte.

Om 50-årsdagen infaller på en ledig dag eller under den anställdes semester, får den anställde en extra
ledig dag som ska hållas inom en vecka.

Pensionering

En anställd som går i pension uppvaktas med en minnesgåva som arbetstagaren får välja av
standardgåvorna och en blombukett. Om man vet att mottagaren är allergisk mot blommor, kan något
annat föremål i samma prisklass ges. Därtill ordnas pensioneringskaffe för personen tillsammans med de
egna arbetskamraterna i den arbetsgemenskap därifrån personen pensioneras. Vid ordnandet av
tillfället tar man i mån av omständigheterna den blivande pensionärens önskemål i beaktande. Vid
pensioneringskaffet bjuds det på tårta, kaka och småbröd.

Om den anställda inte vill ha någon gåva alternativt inget pensionskaffe så respekteras önskan, men
någon annan ersättande förmån ges inte.

Sorgflaggning och deltagande i begravning

Om en arbetstagare avlider medan anställningsförhållande pågår, hedras den avlidne med sorgflaggning
på dödsdagen eller på den dag när förmannen får kännedom om dödsfallet. Vid begravningen
representeras arbetsgivaren av den närmaste förmannen och av de arbetskamrater som önskar delta.
Begravningen räknas som arbetstid om den infaller under en arbetsdag. Arbetsgivaren kommer ihåg den
avlidne med en blomsterhyllning. Om begravningen sker i stillhet kan hyllningen göras i form av en
adress.
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