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Du vet väl om
att du är värdefull

Utgångspunkten för Umeå pastorats arbete med
hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering är ett hälso
främjande perspektiv.

Inledning
Hälsa

Hälsofrämjande arbete

Världshälsoorganisationen WHO definierar hälsa som ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom” och Umeå
pastorat ansluter sig till denna definition. Umeå pastorats
strävan som arbetsgivare är att underlätta för våra medarbetare att bidra till en god hälsa, både för sig själv och i
relation till andra personer på arbetsplatsen. Att ta tillvara
varje människas förmågor och resurser som en viktig del i
arbetet för en god hälsa.

Umeå pastorat ser medarbetarnas hälsa som en viktig
resurs i arbetet och vill därför aktivt stimulera en god
hälsa, både för individen, arbetsgruppen och arbetsplatsen.
Varje chef och arbetsledare har ansvar för att bidra till
en hälsofrämjande arbetsplats och uppmärksamma faktorer på arbetsplatsen som kan vara viktiga för att skapa
och bibehålla ett arbetsklimat som främjar en god hälsa.
Varje medarbetare har ansvar för sin egen hälsa.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljö är ett begrepp som innefattar allt som påverkar oss på arbetet och kan delas in i fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö. Arbetsmiljö rör sammantaget ett
stort antal faktorer som exempelvis lokaler, relationer till
chef och kollegor, den ljudmiljö som omger oss och medarbetares möjlighet att påverka sin arbetssituation. En viktig del i ett aktivt arbetsmiljöarbete är att skapa förutsättningar för arbetsplatser där ingen blir skadad eller sjuk på
grund av arbetet.

Rehabilitering
Rehabilitering är ett samlingsbegrepp som omfattar alla
medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade
åtgärder som ska göra det möjligt för en arbetstagare att
komma tillbaka till arbete efter ohälsa, eller undvika frånvaro på grund av ohälsa. För att underlätta för medarbetare som drabbats av ohälsa att så snart som möjligt återgå
i arbete är det viktigt att arbeta aktivt och individanpassat
med rehabilitering.

Umeå pastorat vill att arbetsplatserna ska
kännetecknas av att:
• Medarbetare känner sig delaktiga och tar ansvar för
verksamheten och dess utveckling
• Medarbetare känner att de har ett meningsfullt arbete
• Medarbetare upplever social gemenskap – en känsla av
sammanhang
• Medarbetaren har en reell möjlighet att påverka sin
arbetssituation
• Arbetet bidrar till både personlig och yrkesmässig
utveckling
• Medarbetare mår bra – fysiskt och psykiskt

Arbetsmiljö

Rehabilitering

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och
varje chef och arbetsledare i organisationen ska på olika
sätt visa omtanke om hälsa och arbetsmiljö för sina medarbetare och sin arbetsgrupp. Alla medarbetare har ett
ansvar att medverka i arbetsmiljöarbetet och att följa
givna föreskrifter, samt rapportera eventuella brister i arbetsmiljön till sin närmaste arbetsledare. Arbetsgivare och
arbetstagare har ett gemensamt ansvar för att skapa en
god arbetsmiljö.

En rehabiliteringsinsats kan initieras av både arbetsgivare
och medarbetare, men huvudansvaret för rehabilitering
och arbetsanpassning vilar på arbetsgivaren. Hur detta
ansvar fördelas inom organisationen framgår av gällande
delegationer. För att arbetet med rehabilitering ska ge
goda resultat, är det viktigt att den enskilde medverkar i
rehabiliteringen och bidrar med upplysningar som är
väsentliga i sammanhanget.
När ohälsa uppstår är det av stor vikt att medarbetaren
får det stöd som behövs i ett så tidigt skede som möjligt.
Närmaste arbetsledare har ett ansvar att vara lyhörd för tidiga signaler och agera på dessa. Arbetsgivaren ansvarar
för medarbetarnas arbetsanpassning och rehabilitering och
att vidta rimliga åtgärder för att en sjukskriven medarbetare ska återgå i arbete så snart som möjligt. När en medarbetare blir sjuk eller gör sig illa på arbetet är utgångspunkten den enskildes behov och den situation som råder som
står i centrum. Insatser och åtgärder kan därför variera
mycket från en situation till en annan.

Umeå pastorat vill:
• Skapa förutsättningar för arbetsplatser där människor
trivs och mår bra.
• Arbeta för att förebygga ohälsa på grund av brister i
arbetsmiljön.
En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga
för Umeå pastorat. Målsättningen med pastoratets
arbetsmiljöarbete är att skapa fysiskt, psykiskt och socialt
sunda arbetsplatser som är utvecklande för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Umeå pastorat vill att medarbetarnas
arbetsmiljö ska uppmuntra till ömsesidig respekt och
främja goda relationer på arbetsplatsen.
Arbetsmiljöarbetet ska vara systematiskt och i Umeå
pastorat tas arbetsmiljöfrågor upp som en återkommande
punkt vid nedanstående tillfällen.

Referenser till andra styrdokument
Denna policy har beröringspunkter med gällande styrdokument inom andra områden, såsom:
• Alkohol och droger
• Jämställdhet

• Introduktion av nya medarbetare

• Kränkande särbehandling

• Arbetsplatsträff

• Sexuella trakasserier

• Utvecklingssamtal
• Skyddsrond
• Arbetsmiljökommitté
Arbetsgivaren genomför regelbundet arbetsmiljöundersökningar för att få en bild av vad som fungerar bra och
vilka utvecklingsområden som finns.

