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Nya regler kring arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning. 

Den 1 juni 2021 kom en ny AFS 2020–5 som ger arbetsgivaren ett tydligare ansvar 
för arbetsanpassning och mindre ansvar för rehabilitering. Arbetsanpassning har två 
syften:   

- Att förebygga ohälsa genom åtgärder i arbetsmiljön. 
- Att göra det möjligt för arbetstagare som är borta från arbetet på grund av 

sjukdom att så snart som möjligt återkomma till sitt arbete, oavsett om behovet 
av arbetsanpassning är orsakat av arbetet eller inte. 

Dvs att fokus ska ligga på förebyggande åtgärder för att minska risken för 
sjukskrivning och ohälsa. 
Friska medarbetare 
Alla önskar sig friska medarbetare som kommer till jobbet varje morgon och är fulla 
av energi för att utföra sina arbetsuppgifter. Nu är det ju inte alltid så men det finns 
mycket du kan göra för att förebygga ev ohälsa. Sjukfrånvaron kostar i 
produktionsbortfall, effektivitet och trivsel så det finns all anledning att arbeta både 
med den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
Du som chef har ansvar för att vara uppmärksam på arbetsmiljön vilket bl a innebär 
att du ska ha fortlöpande kontakt och dialog med dina medarbetare. Tar du dig tid att 
lyssna och aktivt söka information kan tidiga tecken på att någon inte mår bra 
upptäckas tidigt. Var uppmärksam på beteendeförändringar över tid. Du ska inte 
ställa diagnos men reagera på sådant som inte fungerar i arbetssituationen. 
Uppmuntra också dina medarbetare att ta kontakt om de känner sig stressade eller 
fysiskt belastade.   
Tidiga tecken kan vara 

- Svårt att passa tider 

- Medarbetaren drar sig undan 

- Upprepad korttidsfrånvaro t ex fredag och måndag 

- Koncentrationssvårigheter 

- Glömska 

Det ska också finna rutiner för att ta emot information om behov av 
arbetsanpassning. Har du 10 eller fler medarbetare ska rutinerna vara skriftliga. 
Arbetsanpassning kan innebära t ex särskild arbetsutrustning, anpassade 
arbetsuppgifter, anpassade tider eller förändrad arbetsfördelning. 
Några praktiska tips 

- Var lyhörd, olika skiften i livet t ex skilsmässa, byte av bostad, fler 

familjemedlemmar, gamla föräldrar kan vara triggers för ökad stress och oro. 

- Våga fråga – Hur mår du? 

- Kommunicera om vilket stöd företaget kan erbjuda. 
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