
Välkommen tillbaka

Välkommen tillbaka
En aktiv och stöttande rehabilitering vid stress

Workshopmaterial

© WWW.PARTSRADET.SE



Agenda

Agenda

• Introduktion

• Vanliga utmaningar i att välkomna någon tillbaka

• Tre huvudslutsatser för att förkorta återgångstiden till arbete

• Fack och skyddsombuds roll i rehabilitering

• Rehabilitering kräver förändring hos både medarbetare och 

arbetsgivare

• Sammanfattning och avslut



Om Partsrådet

Om Partsrådet

Partsrådet är en opolitisk arena för samarbete och utveckling i 

den statliga sektorn. Vi hanterar aktuella frågor och utmaningar 

inom de fokusområden som arbetsgivare och fack på central 

nivå gemensamt tycker är viktigast att lösa tillsammans.

Från 2021 arbetar vi med följande fokusområden:

• Arbetsmiljö

• Hållbart arbetsliv

• Lönebildning

• Samverkan



Om programmet Hållbart arbetsliv

En bättre arbetsdag, varje dag, genom friska 
och engagerade arbetsplatser

Hållbart arbetsliv
Friska

arbetsplatser

Efterhjälpande insatser för 

återgång i arbete

Förebyggande insatser för att 

motverka ohälsa

Engagerade 

arbetsplatser

Främjande insatser för att 

skapa engagemang

Utvecklande insatser för 

kontinuerligt lärande



Workshoppens fokus

Workshoppens fokus

• Medarbetare med kraftig stressreaktion eller utmattningssyndrom

• Medarbetare ämnar återgå till arbetsplatsen 

• Långtidssjukskrivningar upp till 180 dagar

• Arbetslivsinriktad rehabilitering

• Verktyg i rehabiliteringsprocessen

• Olika rollers del i rehabiliteringsfrågor



Rehabilitering involverar flera olika aktörer

Denna workshop fokuserar på 

följande aktörer:

Arbetsplatsen
Arbetslivsinriktad rehabilitering som 

t.ex. anpassning och hjälpmedel

Chef

Fack

HR

Arbetsgrupp/ 

team

Skyddsombud

Medarbetare

Sjukvård inklusive 

företagshälsovård
Medicinsk rehabilitering som 

läkemedel och samtalsstöd

Kommunen
Social rehabilitering

Försäkringskassan
Rehabbehov, samverkan och rätt 

till sjukpenning 

Arbetsförmedlingen
Utredning, stöd vid jobbsök



Arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud och fack 

har olika roller och ansvarsområden i rehabilitering

Arbetsgivarens ansvar:

• Förebygga ohälsa eller olycksfall

• Ansvara för åtgärder som anpassning, 

arbetsträning och utbildning 

• Upprätta en plan för återgång i arbete

• Tillhandahålla en lämplig och systematisk  

rehabiliteringsverksamhet

• Vidta alla åtgärder som skäligen kan krävas 

för att anställningen ska bestå

Arbetstagarens ansvar:

• Lämna de upplysningar som behövs för att 

klarlägga behovet av rehabilitering

• Aktivt medverka i utredning och 

rehabilitering 

• Aktivt försöka återfå sin arbetsförmåga

Skyddsombudets ansvar:

• Företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor

• Verka för en tillfredsställande arbetsmiljö

• Skyddskommittén ska behandla frågor om 

arbetsanpassning och 

rehabiliteringsverksamhet

Fackets roll:

• Bistå medlemmar som begär facklig medverkan 

• Vara ett stöd vid samtal med arbetsgivaren

Källa: Arbetsgivarverket 2019, Socialförsäkringsbalk (2010:110), Arbetsmiljölag (1977:1160), Offentliganställdas Förhandlingsråd



Vilka utmaningar för arbetslivsinriktad 
rehabilitering finns inom er organisation?

Gruppdiskussion 1



Vanliga utmaningar*

• Begränsade möjligheter till arbetsanpassning

• Avsaknad av rutiner och processer hos arbetsgivare

• Chefers förutsättningar och kompetens

• Bristande samverkan mellan olika aktörer

*Utmaningar identifierade i samband med utveckling av tjänsten Välkommen tillbaka tillsammans ned Arbetsgivarverkets 

arbetsmiljönätverk, innefattade totalt 75 olika myndigheter 



Agenda

Agenda, punkt 2

• Introduktion

• Vanliga utmaningar i att välkomna någon tillbaka

• Tre huvudslutsatser för att förkorta återgångstiden till arbete

• Fack och skyddsombuds roll i rehabilitering

• Rehabilitering kräver förändring hos både medarbetare och 

arbetsgivare

• Sammanfattning och avslut



Aktuell forskning tar upp tre huvudslutsatser för 
vad som kan förkorta återgångstiden till arbete
Tidigt arbetsfokus och återvändande 

efter initial viloperiod 

• Tidig kontakt som upprätthålls under hela 

rehabiliteringen

• Tidigt insättande av behandlingsinsatser

Använd en kombination 

av insatser 

Arbetsplatsinriktade 

lösningar

Rehabiliterings-

koordinering 

Arbetsfokuserad 

behandling av 

psykisk ohälsa

Problemlösningsbaserade 

samtal

Medarbetare, chef samt 

en tredje part

Interventioner ger främst en snabbare deltidsåtergång, vilket innebär att tiden utanför arbetssammanhanget minskar

Källa: Keus van de Poll M, et al., 2020; Cullen et al., 2018; Hoefsmit, Houkes, & Nijhuis, 2012; Nieuwenhuijsen, et al., 2014; Volker et al. 2015, Nigatu et al., 2016



Problemlösningsbaserade samtal kan bidra 
till en snabbare återgång till deltidsarbete
Regelbundna samtal som fokuserar på rehabilitering där medarbetaren, chefen samt en tredje part deltar

Kartläggning 1

Chef & tredje part*

Ett kortare samtal:

• Vad har gjorts tidigare?

• Vilka är orsakerna?

• Viktigaste utmaningen att 

fokusera på?

Kartläggning 2

Medarbetare & tredje part*

En utökad intervju om 

orsaker på arbetet samt 

privatsituation:

• Vad har gjorts tidigare?

• Vilka är orsakerna?

• Viktigaste utmaningen att 

fokusera på?

Problemlösning

Samtliga & ev. fack eller SO

Mål med möte(n):

• Gemensam syn på problemet 

och lösningar att testa

• Handlingsplan

Uppföljning

Samtliga

Ca. 1 gång/månad per 

telefon eller personligen med 

individ och chef, minst 3 

uppföljningar tot.

*Kan vara extern som företagshälsovård, primärvård eller intern



Hur överensstämmer er organisations rutiner 
med det som nämns i forskningen? 

Gruppdiskussion 2



Agenda

Agenda, punkt 3

• Introduktion

• Vanliga utmaningar i att välkomna någon tillbaka

• Tre huvudslutsatser för att förkorta återgångstiden till arbete

• Fack och skyddsombuds roll i rehabilitering

• Rehabilitering kräver förändring hos både medarbetare och 

arbetsgivare

• Sammanfattning och avslut



Skyddsombud och fack har olika roller 

och ansvarsområden i rehabilitering

Skyddsombudets ansvar:

• Företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor

• Verka för en tillfredsställande arbetsmiljö

• Skyddskommittén ska behandla frågor om 

arbetsanpassning och 

rehabiliteringsverksamhet på arbetsstället

Fackets roll:

• Fackets roll är att bistå medlemmar som 

begär facklig medverkan vid 

avstämningsmöte med Försäkringskassan

• Facket kan också vara ett stöd vid samtal 

med arbetsgivaren om ändrade 

arbetsuppgifter och arbetsförhållanden.

Källa: Arbetsgivarverket 2019, Socialförsäkringsbalk (2010:110), Arbetsmiljölag (1977:1160), Offentliganställdas Förhandlingsråd



Forskning visar hur fack och skyddsombud kan 

ha en viktig roll i rehabiliteringsarbetet

27 studier

7 länder

20 aktiviteter

Övergripande aktiviteter

• Säkerställa skydd av anställdas rättigheter

• Kunskap om organisationens regler gällande arbetsnärvaro, tidsbegränsade 

anställningar och möjlighet till arbetsanpassning

• Kunskap om kollektivavtal gällande återgång i arbete för organisationens 

anställda och säkerställa att organisationen följer detta

• Känna till sekretesslagstiftning gällande personlig information 

• Känna till strategier för att reducera stigma kopplat till psykiska besvär

Specifika aktiviteter

Se kommande avsnitt om de tre faserna

Källa: Corbièr et al. (2020). Journal of Occupational Rehabilitation. 

Översiktsartikel av 27 vetenskapliga artiklar med syftet att reda ut olika aktörers roller och aktiviteter inom rehabilitering. En av dessa var fackets roll, vilket här översätts till fackets och 

skyddsombudens roll. Detta har framför allt har studerats i kanadensiska och nederländska kontexter. En av studierna utfördes i en svensk kontext.



Hur kan fack och skyddsombud involveras mer 
i arbetet med rehabilitering?

Gruppdiskussion 3



Agenda

Agenda, punkt 4

• Introduktion

• Vanliga utmaningar i att välkomna någon tillbaka

• Tre huvudslutsatser för att förkorta återgångstiden till arbete

• Fack och skyddsombuds roll i rehabilitering

• Rehabilitering kräver förändring hos både medarbetare och 

arbetsgivare

• Sammanfattning och avslut



Rehabilitering kräver förändringsarbete 
hos både medarbetare och arbetsgivare
Behoven och därmed åtgärderna skiljer sig beroende på individ, sjukdomsbild och arbetssituation

Fas 1

Vila och initial 

återhämtning

Fas 2

Att återskapa 

arbetsförmåga 

och förbereda 

återgång

Fas 3

Stegvis återgång

Källa: Koopmans et al. (2011) 



Vilka aktiviteter bör äga rum i respektive fas av 
de olika aktörerna*?

*medarbetare, arbetsgivare och fack/skyddsombud

Gruppdiskussion 4



Stödfrågor för Fas 1 
Vila och initial återhämtning

F
a

s
1

Vila och initial 

återhämtning

Medarbetare:

• Vad bör medarbetaren göra?

Arbetsgivare – chef:

• Vilka initiativ bör chefen ta?

• Viktiga saker för chefen att tänka på i denna fas?

Fack och skyddsombud:

• Vad kan fack och skyddsombud göra?

Övriga (HR, kollegor, etc.):

• Vad kan/bör övriga göra?

• Att fundera på: Är det önskvärt att chefer agerar lika i detta skede? Vilket 

organisatoriskt stöd behövs i så fall för det?



Stödfrågor för Fas 2 Att återskapa 
arbetsförmåga och förbereda återgång

F
a

s
2

Att återskapa 

arbetsförmåga 

och förbereda 

återgång

Medarbetare:

• Vad behöver medarbetaren göra för att förbereda sig på att återgå till 

arbetet längre fram?

Arbetsgivare – chef:

• Vilka initiativ bör chefen ta för att förbereda medarbetaren och arbetsplats 

på en återgång till arbete längre fram? 

• Viktiga saker för chefen att tänka på i denna fas?

Fack och skyddsombud:

• Vad kan fack och skyddsombud göra?

Övriga (HR, kollegor, etc.):

• Vad kan/bör övriga göra?

• Att fundera på: Är det önskvärt att chefer agerar lika i detta skede? Vilket 

organisatoriskt stöd behövs i så fall för det?



Stödfrågor för Fas 3 
Stegvis återgång

F
a

s
3

Stegvis 

återgång

Medarbetare:

• Vad bör medarbetaren vara beredd på för egna reaktioner vid återgång till 

arbete, och hur kan hen hantera dem?

Arbetsgivare – chef:

• Välkommen tillbaka! Hur kan chefen skapa en bra första dag åter i arbete?

• Vilka arbetsanpassningar är relevanta för det case ni arbetar med? Utgå från 

”Titel på lista med arbetsanpassningar”.

• Hur och hur ofta bör chefen följa upp hur det går?

Fack och skyddsombud:

• Vad kan fack och skyddsombud göra?

Övriga (HR, kollegor, etc.):

• Vad kan/bör övriga göra?

• Att fundera på: Är det önskvärt att chefer agerar lika i detta skede? Vilket 

organisatoriskt stöd behövs i så fall för det?



Förslag på möjliga arbetsanpassningar…

Arbetsanpassningar 

att nyttja i fas 3

Relaterade till balans i arbetet:

Skapa balans mellan krav och resurser

❑ Minska arbetsmängd eller ändra arbetssätt

❑ Ge stöd i att prioritera

❑ Ge möjlighet till återhämtning

❑ Tillför kunskap

Vid starkt psykiskt påfrestande arbete 

❑ Undersök behov av särskilda utbildningsinsatser

❑ Skapa rutiner för agerande vid svåra situationer

❑ Ge möjlighet till handledning och kollegialt stöd

Klargör arbetsinnehållet

❑ Tydliggör vilka arbetsuppgifter som ska utföras, på vilket sätt 

och vilket resultat som förväntas

❑ Se till att medarbetarna vet vem de kan vända sig till för att få 

hjälp och stöd

Ge utrymme för återhämtning

❑ Ge möjlighet till korta pauser under arbetet och längre raster 

(fika och lunch)

❑ Organisera arbetet inom ordinarie arbetstid

❑ Diskutera normer och vilka riktlinjer som gäller för nåbarhet och 

tillgänglighet

❑ Uppmuntra bra socialt klimat och stöd på arbetet

Relaterade till kognitiv ergonomi:

Kartlägg och planera

❑ Se till att det finns tillräckligt med tid för uppgifter

❑ Prioritera vilka arbetsuppgifter som ska utföras

❑ Dela upp i mindre arbetsuppgifter

Uppmuntra balans mellan aktivitet och återhämtning

❑ Skapa utrymme för regelbunden återhämtning

❑ Växla mellan olika nivåer av koncentration 

❑ Variera mellan stillasittande och fysisk rörelse

Minimera kraven på delad uppmärksamhet

❑ Strukturera arbetet för att kunna göra en sak i taget 

❑ Utför koncentrationskrävande uppgifter i lugn miljö

❑ Rensa miljön på onödiga intryck

Avlasta genom hjälpmedel och struktur 

❑ Tillhandahåll hjälpmedel för att avlasta minnet

❑ Upprätta schema och tydliga rutiner för arbetet

Skapa en god digital arbetsmiljö

❑ Upprätta regler och rutiner för digital arbetsmiljö

Involvera omgivningen

❑ Diskutera hur arbetskamrater ska informeras och kan 

involveras för att ge stöd

Relaterade till belastningsergonomi:

Anpassa arbetsplats och arbetsutrustning 

❑ Undvik långvarigt arbete med framåtböjd eller vriden 

nacke/rygg, med armar ovan axelhöjd eller i knästående

❑ Säkerställ en korrekt arbetshöjd

❑ Ställ in stol och skrivbord

❑ Använd verktyg av rätt storlek

Variera arbetet 

❑ Växla mellan olika arbetsstationer som innebär olika fysisk 

belastning

❑ Växla arbetsmoment och arbetsuppgifter 

❑ Växla mellan sittande och stående

Minska belastning med god arbetsteknik och hjälpmedel

❑ Ändra arbetssätt 

❑ Använd hjälpmedel

Möjliggör tillräcklig återhämtning

❑ Ta långa pauser (fika och lunch)

❑ Ta korta pauser (någon eller några minuter inom och mellan 

arbetsmoment)

Källa: Eskilsson, 2019.



Fas 1: Vila och initial återhämtning1

Detta är exempel och inspiration –

fyll på listorna efter förutsättningar 

inom er myndighet!

Arbetsgivare

❑ Ta initial kontakt, håll kontakt och visa omtanke

❑ Förmedla att verksamheten klarar sig och att ni 

tillsammans ska se över vilka förändringar som 

krävs för återgång

❑ Kom överens om info till kollegor 

❑ Fundera över hur den sjukskrivnes uppgifter ska 

hanteras, undvik belastning på övriga i gruppen

❑ Ev. hjälp till med tid hos läkare och/eller samtalsstöd 

i företagshälsovård

❑ Ev. initiera kontakt med rehabkoordinator

Fack och skyddsombud

❑ Kontakta den sjukskrivne för att presentera sig 

och erbjuda sig som stöd i rollen som 

fack/skyddsombud

❑ Stötta och ge råd till medarbetaren i dennes 

ansträngningar att återgå i arbete

❑ Om medarbetaren är mottaglig: Upplysa om 

tillgängliga resurser

❑ Presentera sig för intern företagshälsa/HR och 

följa medarbetarens process, med iakttagande 

av sekretessregler



Fas 2: Att återskapa arbetsförmåga 
och förbereda återgång2

Detta är exempel och inspiration –

fyll på listorna efter förutsättningar 

inom er myndighet!

Arbetsgivare

❑ Håll regelbunden kontakt

❑ Inkludera den sjukskrivna medarbetaren i 

inbjudningar till olika sociala aktiviteter 

❑ Delta i och dokumentera 

problemlösningsbaserade samtal

❑ Planera anpassning av arbetsuppgifter och ta 

fram handlingsplan (inkl. hur första dagen ska 

se ut)

❑ Upprätta plan för återgång i arbete senast efter 

30 dagar

Fack och skyddsombud

❑ Om medarbetaren ber om det, delta på informations-, 

förberedelse- eller planeringsmöten med ex. chef, 

HR, företagshälsa eller primärvård

❑ Stämma av med medarbetaren under 

sjukskrivningsprocessen 

❑ Ha koll på vilka aktiviteter som vidtagits från 

arbetsgivarens sida

❑ Diskutera möjliga arbetsanpassningar inom 

organisationen för att underlätta återgång i arbete

❑ Förstå riskfaktorer i organisationssammanhanget och 

förmedla förslag på förbättringar för att undvika 

framtida återfall



Fas 3: Stegvis återgång3

Detta är exempel och inspiration –

fyll på listorna efter förutsättningar 

inom er myndighet!

Arbetsgivare

❑ Kom överens om info till kollegor

❑ Se till att första dagen blir som planerad

❑ Förmedla hopp om att ökat stresspåslag kommer att 

klinga av, samt att energinivå gradvis kommer att 

öka 

❑ Stötta och uppmuntra beteendeförändring

❑ Ha en flexibel och problemlösande hållning och våga 

justera planen

❑ Följ upp planen och arbetsanpassningar regelbundet 

med medarbetaren

Fack och skyddsombud

❑ Vid behov, möta upp medarbetaren den första 

dagen åter på jobbet

❑ Uppmuntra medarbetaren att vara aktivt 

involverad i att följa den handlingsplan som togs 

fram

❑ Följa upp medarbetaren under den första tiden 

åter på arbetet, stötta i att identifiera hinder för 

en hållbar återgång och informera relevanta 

aktörer om dessa 



Vad medarbetaren bör tänka på i de olika faserna

Detta är exempel och inspiration – fyll 

på listorna efter förutsättningar inom er 

myndighet!

Vila och initial 

återhämtning1

❑ Vila och ta stöd

❑ Återskapa grundläggande 

hälsosamma levnadsvanor och 

kom in i regelbundna rutiner för 

ex. mat och sömn

❑ När möjligt: Acceptera 

kontaktförsök från chef och 

kollegor

Att återskapa arbetsförmåga 

och förbereda återgång2

❑ Bibehåll grundläggande hälsosamma 

levnadsvanor

❑ Återuppta intressen och fysisk aktivitet 

som tidigare gett energi

❑ Ta hjälp av behandling och/eller 

psykologiskt stöd, gärna i grupp

❑ Håll kontakt med chef och kollegor

❑ Gör ev. sociala besök på arbetsplatsen

❑ Delta i planering av arbetsåtergång och 

problemlösningsbaserade samtal

Stegvis återgång3

❑ Var beredd på att kroppen reagerar 

med ökat stresspåslag vid återgång

❑ Öka arbetet gradvis (25%, 50%, 75%, 

100%) – kom överens med läkare, 

godkänns av Försäkringskassan

❑ Minska förväntningar på initial 

produktivitet vid återgång

❑ Våga säg till vid behov av förändringar 

i planen



Agenda

Agenda, punkt 5

• Introduktion

• Vanliga utmaningar i att välkomna någon tillbaka

• Tre huvudslutsatser för att förkorta återgångstiden till arbete

• Fack och skyddsombuds roll i rehabilitering

• Rehabilitering kräver förändring hos både medarbetare och 

arbetsgivare

• Sammanfattning och avslut



Vad tar vi med oss?

Gruppövning 1



Vad är nästa steg?

Gruppövning 2



Agenda

Agenda, punkt 6

• Introduktion

• Vanliga utmaningar i att välkomna någon tillbaka

• Tre huvudslutsatser för att förkorta återgångstiden till arbete

• Fack och skyddsombuds roll i rehabilitering

• Rehabilitering kräver förändring hos både medarbetare och 

arbetsgivare

• Sammanfattning och avslut



Nära samarbete mellan arbetsgivare och medarbetare
är essentiellt för en välfungerande rehabilitering

Ett gemensamt ansvar:

Både arbetsgivaren och medarbetaren har ett gemensamt 

ansvar för att aktivt bidra i utredning och rehabilitering 

tillsammans. Skyddsombud ansvarar för att bidra 

övergripande till en god arbetsmiljö och rehabilitering.

Individuell anpassning:

Olika individer har olika förutsättningar och behov vid 

återgång i arbete. Både rehabilitering och arbetsuppgifter 

kräver en individanpassning, vilket organisatoriskt strukturer 

behöver stödja 

Erbjud möjlighet till arbete:

Kvarvarande besvär kan klinga av medan man arbetar, om 

arbetssituationen anpassas efter individens förutsättningar.

Tidiga insatser:

En tidig och kontinuerlig kontakt med medarbetaren är viktig 

för att utreda behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Tidiga insatser har visat sig vara mer effektiva gällande 

återgång i arbete.

Säkra kunskap:

Se till att sprida information om rehabilitering och säkra 

grundläggande kunskap bland både medarbetare, chefer 

och ledning.



Diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom
Samtliga kriterier behöver vara uppfyllda för att diagnosen skall kunna fastställas:*

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor där stressfaktorer har förekommit 

under minst sex månader

B. Påtaglig brist på psykisk energi 

C. Minst fyra av följande symtom i stort sett varje dag:

1. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning 

2. Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav/tidspress 

3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet 

4. Sömnstörning

5. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 

6. Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, mag-/tarmbesvär, yrsel eller 

ljudkänslighet

D. Symtomen orsakar ett lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt och/eller i andra viktiga 

avseenden

E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog, medicinering) eller 

någon somatisk sjukdom/skada (t.ex. hypotyreos, diabetes, infektionssjukdom)

Källa: https://roi.socialstyrelsen.se/fmb/utmattningssyndrom/546
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ADA-manualer, 

Arbetsplatsdialog för 

återgång i arbete (ADA):

http://fhvmetodik.se/metoderarbetspl

atsdialog-for-arbetsatergang-ada/

Mall till plan för 

återgång i arbete:

https://www.forsakringskassan.se/wp

s/wcm/connect/fccf2ec6-be51-4349-

a26b-a3036f780b3f/fk7459-002-f-

005.pdf?MOD=AJPERES&CVID=

Arbeta vidare med 

Välkommen tillbaka

https://utbildning.partsradet.se/

Om gränslöst arbete 

https://partsradet.se/post/granslo

st-arbetsliv/

Balansguiden

– om livet med jobbet

http://linode.learnways.com/pr

event/intro-1/index.php

http://fhvmetodik.se/metoderarbetsplatsdialog-for-arbetsatergang-ada/
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/fccf2ec6-be51-4349-a26b-a3036f780b3f/fk7459-002-f-005.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
https://partsradet.se/post/granslost-arbetsliv/
http://linode.learnways.com/prevent/intro-1/index.php
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Utbildning om hållbart 

medarbetarskap och 

ledarskap – Partsrådet

https://utbildning.partsradet.se/lesso

n/introduktion/

Jobbet måste backa

https://www.saco.se/jobbet-maste-

backa/start/

Arbetsgivarverket:

Utbildningsmoduler i 

arbetsgivarfrågor för 

ledare:

https://www.arbetsgivarverket.se/m

edlem/utbildningsmoduler-i-

arbetsgivarfragor/

29k: Hantera 

stress – Partsrådet

https://partsradet.se/vi-

erbjuder/tjanster/29k-

hantera-stress/

Samskapat 

utvecklingsarbete 

– Partsrådet

https://partsradet.se/vi-

erbjuder/tjanster/samskapat-

utvecklingsarbete/

https://utbildning.partsradet.se/lesson/introduktion/
https://www.saco.se/jobbet-maste-backa/start/
https://www.arbetsgivarverket.se/medlem/utbildningsmoduler-i-arbetsgivarfragor/
https://partsradet.se/vi-erbjuder/tjanster/29k-hantera-stress/
https://partsradet.se/vi-erbjuder/tjanster/samskapat-utvecklingsarbete/
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