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Välkommen!

• Tänk på att
- Ha din mikrofon på mute
- Skriv ditt namn i ditt fönster
- Ha din kamera påslagen
- Ställ eventuella frågor i chatt, vi besvarar så långt vi har möjlighet
- Ta en ergonomisk paus för dig själv emellanåt
- Presentationen läggs på HR-webben



Medverkande
- Anne Link, sektionschef Företagshälsovården
- Anna Sjösten, personalkonsult, sektionen HR
- Henriette Karling, arbetsrättsjurist, sektionen HR
- Jenny Palmgren, personalkonsult, sektionen HR
- Linda Kuhn, psykolog, Företagshälsovården
- Matilda Eklund, ergonom/fysioterapeut, Företagshälsovården
- Charlotte Hedin, kommunikatör, sektionen HR



Agenda
• Arbeta hemifrån – två perspektiv

- Regelverket bakom – vad gäller?
- Att leda på distans - hur gör jag som chef?

• Stöd 



Distansarbete/jobba hemifrån
T/A-personal

• Villkor regleras i rektorsbeslut 20190502
• Rektorsbesluten med anledning av pandemin är överordnade 

distansarbetesbeslutet och innebär vissa lättnader i hanteringen, 
framförallt är den skriftliga överenskommelsen slopad

• Postcorona kommer distansarbetsbeslutet att gälla i sin lydelse

Lärare
• Reglering i respektive arbetstidsavtal för lärare, närvaro i den 

omfattning verksamhet och arbetsuppgifterna kräver
• Vid frånvaro från arbetsplatsen ska adress meddelas prefekt, om hen 

inte befinner sig på bostadsadressen



Hantering arbetsmiljö och försäkring
Svenska medborgare

• Hemifrån i Sverige 
o Följ rekommendation i rektorsbeslut
o Ev. undantag i samråd med ansvarig chef
o Arbetsmiljöansvar som vanligt

• Hemifrån i utlandet – utöver ovanstående
o Oreglerat och oklart rättsläge, bör därför undvikas
o Utgångspunkt för aktuella kollektivavtal förutsätter antingen URA-kontrakt eller utrikes tjänsteresa. 
o Arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning – den lagstiftning där arbetet utförs
o Socialförsäkring

 Inom EU – försäkrad i Sverige
 Tredje land – arbetsbaserad försäkring t ex sjukpenning gäller som regel inte, regleringen är formulerad som 

”arbete i Sverige”
o Försäkring

Utländsk medborgare – utöver ovanstående
• Krav på arbetstillstånd – inresa inom fyra månader från tillståndets första dag, straffsanktionerat för 

arbetsgivaren, beakta att vi är en myndighet
• Ej tillåtet att anställa utomlands, vi är en svensk myndighet och får endast verka i Sverige



Att leda på distans- oavsett var du och dina medarbetare jobbar!



Organisatorisk och social arbetsmiljö



Fokusera på:
• Behåll kontakten

- med arbetsgruppen
- individuellt

• Tydliggör arbetsuppgifter

• Skapa struktur på arbetsdagarna

• Hantera osäkerhet

• Riskhantering- få till ett systematiskt arbete kring 
risker i arbetsmiljön

• Vad vill du göra härifrån och framåt?



Behåll kontakten med arbetsplatsen

• Regelbundna möten

• Struktur, tidsåtgång, syfte

• Bli bekväm med tekniken

• Utvärdera vad som funkar för er



Individuell uppföljning

• Sträva efter regelbundna 
avstämningar

• Korta och ofta

• Hur? Vad funkar för er?



Tydliggör dina och dina medarbetares 
arbetsuppgifter

• Vad förväntas vem göra och när 
ska det vara klart?

• Mer detaljerad plan än ”i vanliga 
fall”

• Korta deadlines

• Konkreta mål



Skapa struktur på arbetsdagen

• När gör du vad? Gör en plan!

• Skapa rutiner-belöna dig när du 
klarar att hålla dig till dem!



Hantera osäkerhet eller oro

• Uppmuntra till att fortsätta arbeta 
enligt plan

• Informera om läget ur verksamhetens 
perspektiv

• Bidra inte till spekulation

• Boka in (och visa att du prioriterar) 
social tid- t.ex. digital fika, after work, walk & talk



Riskhantering



Vad behövs för att bibehålla hälsa?



Ergonomi - break-out rooms

• Vilka ergonomiska utmaningar har ni mött, och hur har ni löst det?

• Tips, idéer?



Ergonomi
• Upprätthåll en dialog med dina medarbetare

• Har medarbetaren förutsättningar för en god ergonomi?

• Rimliga åtgärder

• Stötta/uppmuntra medarbetare till variation, pauser (Pausit), friskvårdstimme, 
Hälsoutmaningar.



Ergonomstöd från Företagshälsovården
• Ergonomstöd via telefon eller digitalt både för chefer & medarbetare

• Bedömning

• Åtgärder på plats - kreativa lösningar

• Vad kan individen göra själv (Pausit), struktur, friskvård.

• Rekommendationer görs i dialog med ansvarig chef.



Ytterligare insatser
• Arbeta från kontoret om Folkhälsomyndighetens restriktioner kan efterlevas?

• Riskbedömning

• https://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/systematiskt-arbetsmiljoarbete-
sam/risker-i-arbetsmiljon#Riskbed%C3%B6mning

• https://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/anstalldas-
halsa/foretagshalsovarden/ergonomi

• Pausprogram ska förebygga arbetsskador | Medarbetarwebben (lu.se)

https://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/risker-i-arbetsmiljon#Riskbed%C3%B6mning
https://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/anstalldas-halsa/foretagshalsovarden/ergonomi


Pausit!



Vad ska du göra för att bibehålla eller 
förbättra din arbetssituation?

Fundera på tre saker du kan börja göra 
som förbättrar din eller din grupps 
arbetssituation?

Eller, vilka tre saker behöver du göra för att 
bibehålla en god arbetssituation?



Ni behöver hjälpas åt!



Stöd
• Kontakta närmaste HR-funktion/personalsamordnare/arbetsmiljösamordnare

• Medarbetarwebben och HR-webben

• corona@lu.se

• Skyddsombud, huvudskyddsombud, överskyddsombud

• Företagshälsovården, kontakt

• Studenthälsan, kontakt

https://www.lu.se/om-universitetet/med-anledning-av-coronavirusetcovid-19
https://www.hr-webben.lu.se/faq-for-chefer-med-anledning-av-corona
mailto:foretagshalsovarden@fhv.lu.se
https://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studenthalsan/kontakt-med-studenthalsan
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