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Arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro
delår 2021
I föreliggande rapport redovisas statistik över arbetsskador och tillbud samt
sjukfrånvaro för perioden januari–juni 2021. Statistiken för arbetsskador och
tillbud är tagen ur AGERA den 6–10 september 2021. Sjukfrånvarostatistiken
är hämtad från Koll, Malmö stads verktyg för uppföljning och statistik.
AGERA är ett system för att rapportera händelser och risker inom arbetsmiljö
och säkerhet. Medarbetarna rapporterar händelser i AGERA. Dessa händelser
klassificeras när chefen handlägger händelser i samråd med medarbetare och
skyddsombud. Klassificeringar vad gäller arbetsmiljö i AGERA är Tillbud och
Arbetsskada.
En arbetsskada är ett samlingsbegrepp för:
•

arbetsolycka – ohälsa eller skada som uppstått till följd av en
plötslig händelse

•

arbetssjukdom – ohälsa eller sjukdom som kan bero på skadlig
inverkan i arbetet under en längre tid

•

färdolycka – en skada som skett på väg till eller från arbetet
ordinarie väg

Arbetsskador kan innebära kroppsliga skador såväl som psykisk ohälsa.
Ett tillbud är en oönskad händelse som kunde lett till ohälsa eller olycksfall,
men där ingen kom till skada. Åtgärder till följd av tillbudet följs upp på
respektive arbetsplats.
Allvarliga arbetsskador och allvarliga tillbud anmäls till Arbetsmiljöverket.
Arbetsgivaren är skyldig att utan dröjsmål anmäla olycksfall eller annan skadlig
inverkan i arbetet som orsakat svårare personskada eller samtidigt drabbat flera
arbetstagare. Detsamma gäller tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller
hälsa. Anmälan och handläggning av ärendet görs i Agera och via länk som
finns i Agera till www.anmalarbetsskada.se.
När en arbetsskada eller ett tillbud har inträffat har arbetsgivaren ett ansvar att
undersöka och utreda vad som hänt, bedöma konsekvenser och behov av
åtgärder, vidta eventuella åtgärder och följa upp dessa. Uppföljning sker i
samverkan/skyddskommitté samt nämnd tre gånger per år. Vidare sker
kontinuerlig rapportering avseende aktuella 6 6a§ och skyddsombudsstopp
samt allvarliga tillbud och arbetsskador.
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Det går i systemet inte att ta fram händelser uppdelat på kön. Ett tillbud kan
klassificeras med flera orsaker i Agera vilket gör det svårt att identifiera vilken
bakgrundsfaktor som utgör störst risk. Det är också förklaringen till att
summan av de olika tillbudskategorierna blir högre än det totala antalet
rapporterade tillbud.
Uppgifterna baseras på medelantalet anställda, som januari till juni 2021
uppgick till 3 005 jämfört med 2 763 för samma period föregående år. De
största avdelningarna LSS bostäder står för 43 % av antalet anställda, Stöd
hälsa och daglig verksamhet för 31 % samt Myndighet och socialpsykiatri för
19 %. Antalet anställda är ungefär 9 % högre under våren 2021 jämfört med
motsvarande period 2020.
Förvaltningen har i år ändrat rapporteringsperiod från tertial till halvår varför
jämförelser avseende tillbud annat än på totalen inte är möjlig.

Sjukfrånvaro delår 2021
Sjukfrånvaron i denna rapport är hämtad från Malmö stads statistikprogram
Koll.
Sjukfrånvaron i förvaltningen var under perioden 9,44 % vilket är en ökning
från motsvarande period 2020 då sjukfrånvaron låg på 9,29 %. Totalt i Malmö
stad, motsvarande period, har sjukfrånvaron minskat från 8,09 % till 7,47 %.
Sjukfrånvaron i funktionsstödsförvaltningen är stadens tredje högsta där
förskoleförvaltningen har den högsta på 10,27 % följt av hälsa, vård och
omsorgsförvaltningen på 9,66 %. Alla förvaltningar förutom två,
funktionsstödsförvaltningen och förskoleförvaltningen, har minskat sin
sjukfrånvaro motsvarande period 2021 jämfört med 2020.
Uppdelat per avdelning har LSS bostäder den högsta sjukfrånvaron i
förvaltningen, 10,85%, och nivån är i stort sett densamma som föregående år.
Däremot har sjukfrånvaron ökat inom avdelningarna ekonomi (+ ca 0,6
procentenheter) samt Stöd, hälsa och daglig verksamhet (+ nästan 1
procentenhet). I övriga avdelningar har sjukfrånvaron minskat.
Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män i både Malmö stad och
funktionsstödsförvaltningen. Totalt sett har kvinnor i Malmö stad minskat sin
sjukfrånvaro jämfört med motsvarande period föregående år medan kvinnor i
funktionsstödsförvaltningen har ökat sin sjukfrånvaro. Fördelat på kön har
kvinnor i förvaltningen totalt en sjukfrånvaro på 10,21 % jämfört med män,
7,50%. Männens sjukfrånvaro har minskat (från 8,17 %) medan kvinnornas har

4 (21)

ökat (från 9,72). Kvinnors sjukfrånvaro är högre ju äldre medarbetaren är och
ökar från 30 år och uppåt. Män har en mer jämn sjukfrånvaro upp till 60 års
ålder. Utifrån Försäkringskassans diagnossättning vid ansökan om sjukpenning
går det att utläsa att psykiska sjukdomar är den vanligaste diagnossättningen för
medarbetare från förvaltningen och 1 juli 2021 stod psykisk ohälsa för 46 % av
sjukskrivningarna varav kvinnor 38 % och män 8 %.
Sjukfrånvaro brukar delas upp i längd på sjukfrånvaro. En vanlig uppdelning är
korttid 1-14 dagar, mellan 15-90 dagar respektive långtid över 91 dagar.
I funktionsstödsförvaltningen står den korta sjukfrånvaron för 3,50 % av den
totala sjukfrånvaron, 15-90 dagar för 2,40 % och den långa sjukfrånvaron över
91 dagar för 3,53 %. Jämfört med 2020 så har både den långa och den
mellanlånga sjukfrånvaron ökat medan den korta 1-14 dagar sjukfrånvaron har
minskat.
De yrkeskategorier med högst sjukfrånvaro, och över 10% under våren 2021,
är stödassistenter inom LSS, aktivitetsledare, undersköterskor samt
arbetsterapeuter. Då stödassistenter är en stor del av antalet anställda i
förvaltningen, inte minst inom avdelningen LSS bostäder, påverkar
yrkeskategorin den totala sjukfrånvaron med sin sjukfrånvaro på över 13 %. En
kategori som ökat sin sjukfrånvaro betydande är stödassistent natt LSS som
gått från 6,81 % till 9,42 % och påverkar därmed också sjukfrånvaron i
avdelningen LSS nämnvärt. Det är sannolikt att pandemin också påverkat
chefer i förvaltningen och sektionschefers sjukfrånvaro har ökat betydligt från
2,46 % till 3,85 %.

Arbetsskador delår 2021 jämfört med 2020
Under delår 2021 anmäldes totalt 337 (346) arbetsskador, varav 29 (22)
klassificerades som allvarliga. Inom parentes visas jämförelse med samma
period 2020.
•

72 % avser arbetsolyckor, (81%)

•

21% avser arbetssjukdomar, (6%)

•

7% avser färdolycksfall, (5%)

Den vanligast förekommande arbetsolyckan, både vad gäller allvarliga
arbetsolyckor och övriga har klassificerats som hot eller våld mot medarbetare
– företrädesvis i kontakt med brukare. Under perioden var andelen
arbetsolyckor som klassificerats som hot eller våld i stort sett oförändrat, under
2021 55% och för år 2020 54%.
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Den väsentliga ökningen av antalet rapporterade arbetssjukdomar (från 6 %
2020 till 21 % under 2021) bedöms vara relaterad till pandemin då smitta av
covid-19, som inte kan uteslutas ha skett under arbete, ska anmälas som
arbetssjukdom.

Anmälda arbetsskador per avdelning delår 2021 jämfört
med delår 2020
Antalet arbetsskador per avdelning 2021 uppgick inom LSS bostäder till 180.
Antalet för motsvarande period 2020 var 181. För avdelning Myndighet och
socialpsykiatri uppgick antalet till 41 jämfört med föregående år 22. För
avdelning Stöd, hälsa och daglig verksamhet uppgick antalet år 2021 till 109
jämfört med 138 föregående år. Minskningen antas vara relaterad till minskad
eller pausad daglig verksamhet under pandemin.
Inom avdelning LSS bostäder uppgick antalet anmälda arbetsskador till 180,
vilket är 53% av totalt antal anmälda arbetsskador. Fördelat på typ av
arbetsskada är fördelningen arbetssjukdom 66%, arbetsolycka 54% och
färdolycksfall 48% av förvaltningens totala antal. Avdelning LSS bostäder har
även anmält flest allvarliga arbetsskador, 66% av förvaltningens totala antal.

Tillbud delår 2021
Under delår 2021 rapporterades totalt 724 tillbud. Under samma period 2020
rapporterades 956 tillbud varav 185 rapporterades manuellt utanför systemet
Agera. För perioden 2021 redovisas endast de händelser som rapporterats i
Agera.
Störst andel av rapporterade tillbud, 22%, klassificerades som risk för skada
p.g.a. psykiskt påfrestande arbete.
Risk för skada vid hot, rån utgjorde 16% under perioden.
Risk för skada av annan person fysiskt angavs i 13% av rapporterna under
perioden.
Rådande pandemi bedöms vara anledningen till att risk för smitta rapporterats i
högre utsträckning än tidigare. Under första halvåret 2021 har det rapporterats
72 tillbud med denna klassifikation jämfört med helår 2020 då det
rapporterades 71.
Under första halvåret 2021 rapporterades 107 allvarliga tillbud. Motsvarande
siffra för samma period 2020 var 45. Bakgrunden till ökningen bedöms vara
relaterad till pandemin då risk för, eller konstaterad, exponering för covid-19
ska anmälas som allvarligt tillbud enligt gällande regelverk. Under perioden

6 (21)

delår 2021 var störst andel anmälningar om allvarligt tillbud relaterad till
smittrisker. Under föregående år var den vanligaste orsaken till anmälan om
allvarligt tillbud relaterad till risk för hot och rån.
Antalet tillbud per avdelning uppgick inom LSS bostäder till 381. För
avdelning Myndighet och socialpsykiatri uppgick antalet till 118. För avdelning
Stöd, hälsa och daglig verksamhet uppgick antalet till 220.
Den vanligaste risken för tillbuden var för LSS bostäder ”psykiskt påfrestande
arbete”. För Myndighet och socialpsykiatri var ”risk för skada vid hot, rån” och
för avdelningen Stöd, hälsa och daglig verksamhet ”annan person, fysiskt”
vanligast förekommande.
LSS bostäder rapporterade under delåret den största andelen tillbud,
53%. Siffrorna bör dock ses mot bakgrund av att 43% av
förvaltningens anställda finns i LSS bostäder.
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Analys
Funktionsstödsförvaltningen har som mål att minska sjukfrånvaron, ha en god
arbetsmiljö och skapa ett hållbart arbetsliv för alla medarbetare. I mars 2020
bekräftades smittspridningen av covid-19 och WHO konstaterade pandemin.
Som en följd av detta gjordes också förändringar i socialförsäkringen som
exempelvis uppskjutet krav på läkarintyg och ersättning för karensavdrag,
förändringar som upphör från och med den 1 oktober 2021.
Det kan utifrån statistiken konstateras att funktionsstödsförvaltningens
sjukfrånvaro är hög och att den har ökat under våren 2021. Statistiken följer
inte Malmö stads trend som i sin helhet har minskad sjukfrånvaro totalt sett.
Funktionsstödsförvaltningen ligger under perioden på tredje plats gällande
högst sjukfrånvaro i Malmö stad, och är tillsammans med
förskoleförvaltningen de enda förvaltningarna som ökat sin sjukfrånvaro våren
2021.
Funktionsstödsförvaltningens medarbetare består till mer än 70 % av kvinnor,
vilka har ökat sin sjukfrånvaro medan mäns sjukfrånvaro minskat.
Åldersmässigt är det tydligt att ju äldre en kvinnlig medarbetare är desto högre
sjukfrånvaro. Detta följer sjukfrånvarostatistik generellt i Sverige och enligt
Försäkringskassan står kvinnor för över 60 % av sjukskrivningarna och ungefär
hälften av alla sjukskrivingsdiagnoser som är relaterade till psykiska sjukdomar.
Enligt Socialstyrelsen är psykisk ohälsa vanligare bland äldre och i en rapport
på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten är sjukfrånvaro på grund av psykisk
ohälsa den vanligaste typen av sjukskrivning för både kvinnor och män, men
kvinnor står för två tredjedelar av sjukfallen och männen en tredjedel. Risken
att bli långtidssjuk är också högre om intygsdiagnosen är psykisk sjukdom.
Yrkena inom förvaltningen är kvinnodominerade och arbetet sker brukarnära
med många kontaktytor, vilket skulle kunna vara en delförklaring till
förvaltningens högre sjukfrånvaro relaterat till andra förvaltningar i Malmö
stad.
Den korta (1-14 dagar) och den långa (>90 dagar) sjukfrånvaron står för
ungefär lika stor andel av den totala sjukfrånvaron medan den mellanlånga (1590 dagar) står för en något mindre andel. Om hög korttidsfrånvaro inte
prioriteras genom förebyggande insatser riskerar det att leda till längre
sjukskrivningar och därmed hög lång sjukfrånvaro. Statistiken visar dock att
andelen korttidsfrånvaro har minskat något sedan våren 2020 vilket skulle
kunna vara en konsekvens av minskad smittspridning av covid-19. Samtidigt är
det oroväckande att både den mellanlånga och den långa sjukfrånvaron ökar.
Detta kan eventuellt förklaras med att en stor andel av diagnoser från
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Försäkringskassan visar på psykisk ohälsa vilket kan vara komplext och ta lång
tid att rehabilitera.
Förvaltningen har under våren 2021 anlitat företagshälsovården mer än
motsvarande period 2020 och 70 % av utnyttjandet i kronor rör psykosociala
kontakter. Målsättningen att ha så friska medarbetare som möjligt och sänka
sjukfrånvaron kräver ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt, samtidigt
som arbetssättet ska präglas av en systematik gällande sjuka medarbetare.
Förflyttningen från ett reaktivt till ett mer förebyggande och hälsofrämjande
arbetssätt pågår och under våren var andelen förebyggande insatser 61 %. Det
är emellertid viktigt att förstå att det tar tid att se resultatet av förebyggande
och främjande insatser. Insatserna har dessutom inte kunnat implementeras
systematiskt under 2020 och 2021 på grund av pandemin. Det är viktigt att
hitta en systematik i detta arbetssätt och följa upp de insatser som sätts in och
analysera resultatet. Det är rimligt att analysera och eventuellt justera insatserna
på halvår- respektive helårsbasis.
Rapporteringen av tillbud respektive arbetsskador samvarierar i viss mån med
sjukfrånvarostatistiken. Avdelning LSS bostäder har flest rapporterade tillbud
och arbetsskador och högst sjukfrånvaro jämfört med övriga avdelningar.
Siffrorna bör ses mot bakgrund av att 43% av förvaltningens anställda finns
inom LSS bostäder. Det är dock svårt att dra några säkra slutsatser om
huruvida det finns ett samband. Flera parametrar kan ha inverkan på å ena
sidan rapporteringen och förekomsten av tillbud och arbetsskador och å andra
sidan sjukfrånvaron och dess bakomliggande orsaker. Det är dessutom
vanskligt att uttala sig om detta för en period som präglats av en pandemi.
Att arbeta med människor med olika former av intellektuella
funktionsnedsättningar ställer stora krav på förvaltningens medarbetare, det
kräver engagemang, inlevelseförmåga, bemötande, samarbete och uthållighet.
Medarbetarna behöver ha kunskap om funktionsnedsättningar men framförallt
kunskap om hur man kan möta, motivera och kommunicera med den specifika
personen som behöver stöd. Det krävs också ett prestigelöst arbetsklimat för
att kontinuerligt följa upp och ompröva arbets- och förhållningssätt för att
utforma ett välfungerande individuellt stöd. Riskfyllda situationer som uppstår
ska kartläggas och analyseras noga så att verksamheten kan undvika att
situationen upprepas. Alla händelser som innebär hot eller våld ska
dokumenteras och utredas av arbetsgivaren. Om undersökning med följande
riskbedömning visar att arbetet innebär en påtaglig risk för starkt psykiskt
påfrestande förhållanden ska arbetet inte utföras som ensamarbete. På varje
arbetsplatsträff ska det ske information och dialog om inträffade händelser och
åtgärder. Därutöver kommuniceras viktig information i det dagliga arbetet
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inom verksamheten. Förvaltningen har att förhålla sig till olika lagrum.
Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till funktionshindrade - LSS samt
Arbetsmiljölagen är jämbördiga och gäller parallellt, dvs. utan att någon av dem
har företräde framför den andra. Som arbetsgivare gäller det att finna lösningar
som beaktar samtliga gällande regelverk.

Åtgärder
Förvaltningens hälsostrategi innehåller en mängd insatser uppdelade på
organisation, ledar- och individnivå och beslutades under våren 2020 för att
gälla åren 2020 – 2021. Strategin utgår från sjukfrånvarostatistik från 2019 där
det kunde konstateras att funktionsstödsförvaltningen hade mer än 1 % högre
sjukfrånvaro än Malmö stad totalt sett (FSF: 7,5%, Malmö stad: 6,32 %). I och
med pandemin under våren 2020 pausades de flesta aktiviteterna i
hälsostrategin. Då sjukfrånvaron i förvaltningen ytterligare ökat under 2020
och även första delen av 2021, samt att pandemin är på tillbakagång, har det
blivit aktuellt att se över hälsostrategin och uppdatera densamma.
Nedan följer ett utdrag på insatser som ingår i handlingsplanen för minskad
sjukfrånvaro och som nu aktualiseras igen:
•

Säkerställa preventiva insatser vid förhöjd risk för sjukskrivning
(fokus korttidsfrånvaro).

•

Omstart av hälsogrupp för individer i riskgrupp via
företagshälsovården (fokus riskgrupper, förebyggande).

•

Uppmuntra alla medarbetare att använda friskvårdsbidrag
(hälsofrämjande och förebyggande).

•

Djupare kartläggning sjukfrånvaro, rehabärenden och ekonomi.

•

Utveckla samarbete mellan externa parter som företagshälsovård
och Försäkringskassan.

•

Säkerställa kunskap och utbildningar arbetsmiljö och
rehabilitering.

Förvaltningen har avtal med Feelgood gällande företagshälsovårdstjänster, dit
vänder vi oss som arbetsgivare när medarbetare är i behov av olika stödjande
insatser, som exempelvis stödsamtal med psykolog. Förvaltningen har under
våren 2021, utöver detta, tecknat ett tilläggsavtal med Feelgood avseende
krisstöd. På så vis är krisstödskravet i AFS 1999:7 och AFS 1993:2 tillgodosett.
Genom dessa avtal och stöd till cheferna säkerställs att utsatt personal får stöd
och återkoppling.
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När det gäller arbetsskador och tillbud kommer förvaltningen att använda sig
av följande åtgärder och aktiviteter:
•

Fortsatt fördjupning inom området arbetsskador och tillbud inom
ramen för befintlig SAM-utbildning.

•

Uppdaterat bildspel och film som stöd för genomgång på APT om
arbetsskador och tillbud kommer att implementeras under hösten.

•

Chefer och skyddsombud erbjuds workshops gällande undersökning
och riskbedömning av arbetsmiljön, med fokus hot och våld, psykiskt
påfrestande arbete samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

•

För nya chefer, skyddsombud och fackliga representanter i samverkan
ingår ett avsnitt om arbetsskador och tillbud i den
kommungemensamma arbetsmiljöutbildningen.

•

Var sjätte månad sker rapport och dialog i förvaltningsrådet om
statistik gällande tillbud och arbetsskador.

•

Varje månad sker rapport och dialog i förvaltningsrådet om alla
inträffade allvarliga tillbud och allvarliga arbetsskador.

•

Förvaltningens medarbetare genomgår olika utbildningsinsatser för att
säkerställa att de har tillräckliga kunskaper och kompetens utifrån de
behov som finns inom verksamhetens. Exempelvis finns utbildningar
inom området lågaffektivt bemötande.

I utredningen kring det verksamhetsnära kvalitetsarbetet identifierade
utredarna att behovet av ett utvecklat verksamhetsnära stöd till medarbetare
och chefer som arbetar närmast brukare är en avgörande faktor för att säkra
kvaliteten i verksamheten. Förvaltningens HR-avdelning ska aktivt arbeta nära
cheferna. Fokus ska ligga på att systematiskt arbeta för en hållbar god
arbetsmiljö på lång sikt, att komma in tidigt och stötta cheferna i att arbeta
hälsofrämjande och förebyggande och fokusera på att identifiera och arbeta
med insatser för riskgrupper.
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Bilaga 1 Diagram arbetsskador och tillbud
Antal anställda i funktionsstödsförvaltningen jan-juni 2021 och jan-juni 2020 (från KOLL)

LSS bostäder
Myndighet Socialpsykiatri
Stöd Hälsa DV
Tot FSF

Anställda 2021
1 307
576
927
3 005

% av tot
43 %
19 %
31 %

Anställda 2020
1 267
522
810
2 763

% av tot
46 %
19 %
29 %
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Anmälda arbetsskador per avdelning och enhet
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Mest frekvent rapporterade tillbud delår 2021.
Sociala orsaker medarbetare/chefer
(Samarbetssvårigheter, konflikter, kränkningar)

Orsak. Risk för....

Sociala orsaker brukare (kränkningar)
Hot, rån

Fysisk belastning
Smitta
Psyikiskt påfretande arbete
Obalans mellan krav och resurser
Skada av annan person fysiskt
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Anmälda tillbud per avdelning och enhet
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Bilaga 2 Diagram Sjukfrånvaro
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Sjukfrånvaro per månad jan-juni 2019-2021

Sjukfrånvaro per kön och ålder 2021
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Sjukfrånvaro per yrkeskategori 2020 och 2021

Diagnoskodning Försäkringskassan

Företagshälsovård
Kostnader per insatskategori
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Kostnader per kontaktorsak

