
Har du tillgång till företags-
hälsovård på riktigt eller bara 
på papperet?

Vänd sida och gör testen!

Företagshälsovård  
på riktigt

Vad ska Vi ha företagshälso- 
Vården till?
företagshälsovården är en del av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för 
att minimera risker i arbetslivet och 
säkerställa att alla ska kunna arbeta 
med hälsan i behåll till uppnådd pen-
sionsålder. ingen ska behöva skadas 
i arbetslivet eller drabbas av sjukdom 
orsakad av arbetet. 

Vad är riktig företags- 
hälsoVård?
en riktig företagshälsovård arbetar fö-
rebyggande med arbetsmiljön genom 
tydliga målsättningar och riskbedöm-
ningar. den är en oberoende expertre-
surs till både arbetsgivare och anställ-
da och väljer självständigt arbetsme-
tod utifrån vetenskap och beprövad er-
farenhet. företagshälsovården ska inte 
överta ansvaret för arbetsmiljön, det är 
alltid arbetsgivarens, utan vara expert 
för det som man inte klarar själva. 

en kvalitetssäkrad företagshälsovård 
har en helhetssyn på arbetsmiljön 

med god kunskap om branschen och 
hög kompetens om arbetsmiljö, ar-
betsorganisation, ledarskapsfrågor, 
beteendevetenskap, ergonomi, hälso-
vetenskap, medicin, teknik och rehabi-
litering. företagshälsovården ska vara 
kopplad till det systematiska arbets-
miljöarbetet och arbeta såväl förebyg-
gande och hälsofrämjande som med 
arbetslivsinriktad rehabilitering.

har du frågor om företags-
hälsoVården – prata med chefen 
eller facket! 

mer information kommer att finnas i 
”företagshälsovård – handledning 
från lo och lo-förbunden” i början av 
2013. handledningen berättar om en 
facklig strategi för företagshälsovår-
den, om hur den kan upphandlas och 
kvalitetssäkras, hur man kan argu-
mentera för den till arbetsgivare och 
arbetskamrater, hur det lokala facket 
kan agera vid problem, samt vad lagen 
och föreskrifter säger. handledningen 
är ett stöd till det lokala fackliga 
arbetet.
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På min arbetsplats finns kollektivavtal om 
arbetsmiljön där företagshälsovård ingår.

Arbetsgivaren och facket har tillsammans 
upphandlat företagshälsovården.

På min arbetsplats är företagshälsovården 
ett stöd i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivaren och facket planerar 
arbetsmiljön tillsammans med 
företagshälsovården.

Företagshälsovården medverkar 
till tydliga målsättningar och 
riskbedömningar av arbetsmiljön.

Företagshälsovården är med vid 
skyddsronder.

Har din arbetsplats 
företagshälsovård på 
riktigt? 
Gör testen!

Alla på arbetsplatsen – även deltidare, 
visstidsanställda och timanställda – kan 
anlita företagshälsovården.

Jag kan kontakta företagshälsovården 
utan att ha chefens godkännande.

Jag kan få rådgivning från företagshäl-
sovården även om rådgivningen innebär 
kostnader för arbetsgivaren. 

Om du har svarat ”nej” eller ”vet inte” på något av ovanstående påståenden finns risk att du 
inte har tillgång till företagshälsovård på riktigt. Av Sveriges drygt fyra miljoner löntagare 
är det bara en miljon som har det. LO och förbundens mål är att alla löntagare ska ha till-
gång till en kvalitetssäkrad företagshälsovård. Vänd sida och läs vad vi ska ha företagshäl-
sovården till, samt vad som är riktig och kvalitetssäkrad företagshälsovård.  

Svar

Ja          Nej     Vet inte Ja          Nej     Vet inte
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