
Nyckeluppgifter



Kostnaderna för arbetsoförmåga berättar hur 
ledningen av arbetshälsa och stödet för 
arbetsförmåga fungerar 
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Kostnader för 
arbetsoförmåga
• Sjukskrivningar
• Olycksfall i arbete
• Företagshälsovård
• Invalidpensioner

Processerna för 
stöd för arbets-
förmåga i praktiken
• Kännedom
• Utbildning
• Roller och ansvars-

fördelning
• Verksamhetsmo-

dellernas tydlighet
• Verksamhetskultur

Ledning av 
arbetsförmåga
• Mål
• Roller och ansvars-

fördelning
• Mätare
• Uppföljning och 

bedömning
• Kontakt till övrig 

ledning 

Arbetsförmåga Arbetsoförmåga



Tjänsten Nyckeluppgifter som stöd för uppskattning 
och hantering av kostnaderna för arbetsoförmåga

 Med tjänsten får du veta 

➢ hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar 
organisationen 

➢ vilka fenomen som orsakar kostnaderna och 

➢ hur man kan påverka kostnaderna till följd av 
arbetsoförmåga. 

 Tjänsten producerar information om sjukskrivningar, 
invalidpensioner, olycksfall på arbets- och tjänsteresor 
samt om företagshälsovården.

 I tjänsten ingår också jämförelser över tid och 
jämförelser med motsvarande organisationer.

 Tjänsten utnyttjar befintlig information i så stor 
utsträckning som möjligt. 

 Det är enkelt att mata in de uppgifter som behövs för 
beräkningen av sjukskrivningar. 
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Tjänsten Nyckeluppgifter blir 
tillgänglig i Kevas webbtjänst för 
arbetsgivare i början av 2018.



Datainnehållet i webbtjänsten i startskedet

 Sjukskrivningar och kostnaderna för dem

– Kumulerade sjukdagar (perioder), sjukskrivna personer under perioden, frånvaro per månad

– Kostnader för perioderna, andel av lönesumman

 Olycksfall i arbetet och kostnaderna för dem

– Olycksfallsförsäkringsavgifter, frekvens för olycksfall, olycksfall på arbets- och tjänsteresor

 Pensionsstatistik och förtidsavgifter

– Pensionsfall per pensionsslag, medelålder hos pensionerade, förtidsavgiftens utveckling

 Kostnaderna för företagshälsovården

– Kostnadsutvecklingen över tid, relation mellan EK I & II

 Personalstruktur

– Ålders- och könsstruktur, utveckling av lönesumman och antalet anställda
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Nyckeluppgifter, kommande funktioner 2018

 Olika prognoser, såsom sjukskrivningsprognos

 Olika filter, såsom koncern- och landskapsnivå, yrkesområden, åldersgrupper ...

 Olika statistiker i anslutning till pensionsbeslutsverksamheten, såsom yrkesinriktad 
rehabilitering

 Kvalitativ analys av kundens processer för ledning av arbetsförmågan

En enkättjänst som baserar sig på självvärdering

 Personalens arbetshälsa

 Organisationens verksamhetsmodeller och verksamhet i anslutning till ledning av 
arbetsförmågan 

– Möjlighet till utvärdering också utifrån olika roller

 Ledning av arbetsförmågan och arbetshälsan
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