
Tilrettelegging på 
arbeidsplassen og koordinert 
oppfølging av ansatte



En arbeidsplasskultur for åpen dialog, inkludering og strukturert oppfølging
fremmer ansattes helse og forhindrer unødvendig sykefravær

Plattform for ledere til å følge opp amsatte på en 

konsekvent og strukturert måte 

Beste praksis rutiner som bygger på ansattes tillit og en 

sunn og produktiv arbeidsstyrke

Verktøy for kordinert oppfølging med helsepersonell og 

andre sentrale interessenter

Workability - Kultur for tilrettelegging

Vi hjelper ledere med å sette ansattes Workability i sentrum for 
hvordan de organiserer arbeidet og skaper en kultur for arbeidshelse



Arbeidsgivere som skaper en kultur for strukturert

ansattoppfølging, åpen dialog og inkludering opplever

bedre arbeidshelse og redusert sykefravær

70% av sykefraværet er unødvendig



Dagens sykefraværsprosess er ødelagt 

Legen er gatekeeper 
Legen er gatekeeper, men ikke involvert i å 
finne tilretteleggingsløsninger eller ansattes 
oppfølging tilbake til fullt arbeid.

Begrenset informasjonsdeling
Legen har ikke tilgang til informasjon om 
pasientenes arbeidssituasjon. Barrierer 
forhindrer samhandling mellom arbeidsgiver 
og lege.

Arbeidsgivere er ikke effektive
Dagens sykefraværsprosess gir arbeidsgivere 
liten innflytelse i redusering sykefravær



Nye utfordringer på arbeidsplassen, et problem for fremtiden

Økning av psykiske lidelser

Psykisk sykdom utgjør nå over 25% av alle 
sykefravær, med yngre arbeidstakere spesielt 
rammet av psykososiale faktorer

Faktorer på arbeidsplassen 

bidrar til sykefravær
Kravene til hvordan arbeid organiseres, ledes 
og arrangeres endres og ansatte ønsker å være 
involvert i å strukturere arbeidet sitt

Påvirker yngre generasjon

Mennesker blir påvirket av sosiale og 
livsstilsfaktorer som bidrar til komplekse 
problemer og langvarige sykemeldinger



Eksperter sier at det er behov for nye tilnærminger 

for at arbeidsgivere skal kunne møte de kommende 

utfordringene

Arten av arbeidshelse og sykefravær 

forandrer seg og trenden vil fortsette i 

fremtiden



Nye verktøy til dagens og fremtidige utfordringer
Hva er det Workability hjelper til med?

1. Hjelper ledere med konsekvent og strukturert oppfølging til daglig og under 
sykefravær 

2. Hjelpe til med å senke barrierene for rapportering av problemer og å starte 
en åpen dialog mellom ansatt og leder

3. Helper ledere med finne tilretteleggingsløsninger for å holde ansatte i 
arbeid

4. Hjelper ansatte og leder kobler inn innsats fra lege, BHT, NAV og andre 
viktige interessenter

5. Redusere belastning på ledere og HR gjennom automatiseringer og 
standardisering

6. Funksjonalitet, anbefalinger og resursser baserte på beste praksis

7. Integrasjoner med NAV prosesser



Effekten Workabiliy skaper for brukerne

Forebygge og redusere sykefravær

Engasjert, friske og produktiv arbeidsstyrke 

«Empowered» ledere med ansvar for god oppfølging

En mer inkluderende ledelseskultur på arbeidsplassen

Verktøy og tilnærminger forankret i beste praksis



Bidrar til å forebygge og redusere sykefravær

En strukturert og forutsigbar prosess med åpen 

kommunikasjon og innvolvering av lege reduserte antall 

og lengde på sykefravær, og 100% til gradert sykefravær



Engasjere ansatte til å organisere og strukturere arbeid
Forebygge sykefravær

• Åpen dialog og lave kommunikasjonsbarrierer  

• Rapportere problem og strukturert 
oppfølging

• Organisere arbeid og teams

• HR-policy og kontroller

• Beste praksis, arbeidshelseportal for leder og 
ansatt

• Automatiseringer, anbefalinger, oppgavelister 
og påminnelser



Strukturert og kordinert oppfølging av ansatte 
Holde folk i arbeid ved å lage tilrettelagte arbeidsplasser

• Strukturert oppfølging- og 
tilretteleggingsverktøy

• Tidlig involvering av interessenter

• Dialog med lege og andre profesjonelle 

• Fjerne arbeidsflyt- og
kommunikasjonsbarrierer 

• Integrasjoner og data sikkerhet

• HR-policy og organisasjonskontroller



40% av alle ansatte som er syke lenger enn 8 uker, kommer 

ikke tilbake til arbeidsplassen

Strukturert og konsekvent 
oppfølging er avgjørende 



Strukturert og konsekvent oppfølging

• Standardisert arbeidsflyt tilpasset til NAV

• Maler for å lage oppfølgingsplan

• Planlegging av regelmessige oppfølginger

• Fire typer oppfølging

• Tildele oppgaveansvar

• Automatisering og anbefalinger basert på 
beste praksis



Hvordan arbeid er organisert, ledet og tilrettelagt 

har en direkte innvirkning på ansattes motivasjon og 

arbeidshelse

Ansatte ønsker å være involvert i å 
strukturere arbeidet sitt



Senke kommunikasjonsbarrierer 

• Hjelper ansatte rapportere alle typer 
problemer på arbeidsplassen

• Hjelpe ledere med å få innspill og 
tilbakemeldinger fra ansatte

• Spørreskjema og tilbakemeldingsskjema

• Team Workability oversikt og barometer

• Sikre meldingstjeneste og 
oppfølgingsnotater



72% av ansatte under sykefravær ønsker å finne 

tilretteleggingsmuligheter  

Bare 50% av lederne tilbyr alltid tilrettelegging

Ansatte ønsker å jobbe



lederverktøy for å tilrettelegge på 
arbeidsplassen

• Fokus på ansattes workability, og forhindrer fravær 
på arbeidsplassen

• Verktøy for å hjelpe ledere med å tilrettelegge for 
ansatte

• Konsekvent metodikk og standardiserte variabler for 
å justere ansattes rolle

• Innspill fra helsepersonell

Sikre at ansatte kan forbli i arbeid så mye som helsen 
deres tillater



33% av de ansatte ønsker å bringe legen, 

bedriftshelsetjeneste eller NAV inn i situasjonen 

rundt deres arbeidshelse

Ansatte ønsker å få inn ekstern 
hjelp



Koordinering med fagpersoner

• Kordinert oppfølgingsportal

• Enkel oversikt over sak og status

• Skjemainnleveringer og bakgrunnsdialog

• Inviter lege, NAV, bedriftshelse, andre 
fagpersoner

• Ansatt eier saksdata og tilgangsrettigheter

• Collaboration through messaging feature



Oppgaveliste

Oppgaver automatisk opprettet for ansatt og 

leder når en sak blir opprettet

Påminnelser

Sak- og kravpåminnelser, reduserer ledernes 

byrde

Anbefalinger

Anbefalinger basert på beste praksis for daglig 

oppfølging og saksbehandling

Automatiseringer

Oppfølging og 

kommunikasjonsautomatisering

Redusere byrden for ledere og HR



HR-policy og kontroller

HR kan fastsette selskapets 

policy

Ansatt- og lederregler og 

systeminnstillinger

Rammeverk for rutiner og 

tilnærminger basert på beste praksis



Integrert med NAV og Altinn. 

Sykmeldinger mottatt direkte, og leder 

kan sende dokumenter til NAV 

gjennom systemet vårt

Hosted på Microsoft Azure

Ansatte eier saksdataene sine og 

velger hvem som har tilgang til 

dem

Autentisering med BankID eller HelseID

Ingen medisinske data deles i systemet.

Integrasjoner, sikkerhet og dataeierskap
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Workability

Hjelp oss å lede an
Vi søker arbeidsgivere som ønsker å være med i 
utviklingen av Workability
• Forme funksjoner og funksjonalitet som en del av vår 2021 utvikling av minimumsløsningen

• Lisens for livstidsbruk med stor rabatt

• Tidlig tilgang til systemet og fordeler på arbeidsplassen

• Samarbeid med et nettverk av HR ledere, NAV og arbeidshelse eksperter

• Arbeidstaker «branding», bli ledende innen arbeidsplasskultur og ansattes helse



Kontaktinfo 

+47 416 68 505

erlend@workability.no

Workability


