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Vad kan vi göra för dig?
Våra produkter:

Välkommen till våra konferenser och utbildningar. Se aktuella på vår hemsida eller beställ vårt kostnadsfria nyhetsbrev.
Vi har levererat IT-lösningar och frågeformulär till företagshälsovården sedan 1980-talet.

Hälsobokslut online, HBO. IT-systemet HBO ger dig ett företagsekonomiskt 
korrekt sätt att redovisa kundföretags hälso- och arbetsmiljöläge. Med IT-syste-
met HBO får du en kvalitetssäkrad, standardiserad och mellan enheter, företag 
och organisationer jämförbar metod. 
Du får reda på var i organisationen åtgärder ska prioriteras, vilken inriktning åt-
gärderna ska ha och utvärdera om åtgärder gett önskat ekonomiskt resultat samt 
sätta mål och budget för hälso- och arbetsmiljöarbetet. Kontakta Veronika Törn-
qvist, Jonas Gustafsson eller Therése King så berättar vi vad vi kan göra för dig.

TiA, Tillbaka i Arbetet. IT-systemet TiA effektiviserar frånvarohanteringen. TiA be-
står av delsystemen Sjuk- och friskanmälan samt Rehabilitering. Vitsen med systemen 
är en förenklad, snabbare, säkrare, överblickbar dialog mellan företagshälsovården 
och kundföretag.  Med TiA är det inget som “faller mellan stolarna”. Kontakta Ann-
Louise Norling eller Ulla Korpi så berättar vi vad vi kan göra för dig.

SAM Arbetsskadehantering. IT-systemet SAM Arbetsskadehantering minskar 
olycksfallen genom att tillvarata erfarenheter av skador och tillbud. Kontakta Ulla 
Korpi eller Christian Grönberg så berättar vi vad vi kan göra för dig.

Frågeformulär/enkäter. För dig som vill veta hur:  
Effektiv och motiverad organisationen är? Stress-
nivån är? Kommunikationen fungerar? De ergono-
miska förhållandena ser ut? eller något annat som 
berör hälsa och arbetsmiljö så kan vi hjälpa dig att få 
fram svaret. Vi skräddarsyr även enkäter efter dina 
önskemål. Vi har mer än 30 års erfarenhet av enkä-
tundersökningar. Kontakta Chanett Erlebach eller 
Meikel Jungner så berättar vi vad vi kan göra för dig.
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Frågan om företagshälsovårdens utökade
roll är nu på väg in i en mer konkret fas. 
Diskussionerna om villkor, åtaganden 
och ersättningar för sjukvård i företags-
hälsovården kommer nu att föras med 
respektive  sjukvårdshuvudman  runt  om  i
landet. Det är naturligtvis så att det 
ligger i FHV-branschens intresse att 
dessa diskussioner förs framåt så fort som 
möjligt och vi måste själva sannolikt vara 
den drivande kraften. Samtidigt får vi 
inte fokusera all vår kraft på sjukvård i 
företagshälsovården. Det kan behöva sägas 
- sjukvård är i sig inte huvudsaken. Den 
är däremot en nödvändig förutsättning 
för att lyckas med vårt viktigaste uppdrag 
– att bidra till god hälsa i arbetslivet 
och långsiktigt hållbara och produktiva 
arbetsförhållanden. Det är nämligen detta 
som företagshälsovård handlar om.

Kraven på oss som arbetar kommer att 
fortsätta att öka. Den internationella 
konkurrensen ökar samtidigt som de 
stora pensionsavgångarna gör att färre 
ska försörja fl er! Då måste dessa färre ha 
god hälsa och långsiktigt hållbara och 
goda arbetsförhållanden och en sjukvård 
som är mer fokuserad på återgång i 
arbete. Här behöver vi nu investera i 
hälsofrämjande insatser bland medarbetare 
och utveckla arbetsorganisationerna. För 
företag och organisationer handlar det 
om att vara konkurrenskraftiga också på 
arbetsmarknaden. 

Vad är då viktigt för att vara konkurrens-
kraftig på arbetsmarknaden? När vi tittar
på det från den moderna företags-
hälsovården så handlar det mycket om att 
känna sig motiverad i sitt arbete, att bli 
sedd och bekräftad och att vara en del i 
arbetsgemenskapen. Vi ser tydliga samband 
med exempelvis hög sjukfrånvaro och just 
möjligheterna att bli bekräftad i sitt arbete, 
att känna sig motiverad och se en mening i 
det man gör. 

Här ser vi också en tendens att den yngre 
delen av den arbetsföra befolkningen, 
de under 30 år, i större utsträckning än 

övriga upplever brister i motivation 
och bekräftelse i arbete. Med denna 
uppfattning bland den yngre delen av den 
svenska arbetsstyrkan fi nns det alltså en 
risk för fortsatta höga sjukskrivningar och 
produktivitetsförluster om vi inte utvecklar 
arbetsförhållandena.

Morgondagens medarbetare lockas inte 
till ett företag eller en organisation som 
har hög frånvaro och höga sjuktal bland 
sina medarbetare eller där motivation och 
bekräftelse lyser med sin frånvaro. När 
det fanns färre jobb så gick det kanske 
någorlunda för dessa arbetsgivare. När 
jobben nu blir fl er men det blir färre i 
arbetsför ålder kommer det att bli betydligt 
viktigare med hälsosamma arbetsplatser 
och goda arbetsförhållanden. Inte minst 
med tanke på att kraven tenderar att öka på 
dem som är i arbete.

De företag och organisationer som satsar 
på att både skapa goda arbetsförhållanden 
och på att snabbt få tillbaka de som blir 
sjukskrivna visar konkret att man bekräftar 
sina nuvarande och kommande med-
arbetare. Det är de som kommer att bli 
vinnarna på morgondagens arbetsmarknad. 
Vi inom företagshälsovården ska hjälpa till 
så att det blir fl er sådana arbetsgivare.

Långsiktigt hållbart och produktivt 
– det är den nya arbetslinjen

Lars Hjalmarson 

Aktuellt

ALMEDALSVECKAN 6-12 JULI 
Välkommen till två intressanta seminarier! 

 

HUR MÅR VI PÅ JOBBET?
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) och FSF pre-
senterar senaste nytt från Jobbhälso-
barometern. Siffror som avslöjar hur det står 
till på våra arbetsplatser. 

Tid: Måndag den 7 juli 2008, kl 15:00-17:00
Plats: Wisby Strand Congress & Event

Medverkande: 
Jan Eklöf, vd SKI
Johan Parmler, chefsanalytiker SKI
Lars Hjalmarsson, vd FSF
Johnny Johnsson, företagsläkare Stora Enso 
Fors. M.fl .

SÅ HÄR BLIR SJUKVÅRDEN I FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN
Regeringen och Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL har gemensamt gjort 
upp om riktlinjerna för hur sjukvården i 
företagshälsovården ska hanteras. Men vad 
innebär det i praktiken? Vem får erbjuda 
vad till vilka? Vi reder ut begreppen.    

Tid: Onsdag den 9 juli 2008, kl 13:00-14:30
Plats:  Clarion Hotel Wisby

Medverkande: 
Lars Hjalmarsson, vd FSF
Johnny Johnsson, företagsläkare Stora Enso 
Fors. M.fl .

Läs mer om Almedalsveckan på
www.gotland.se/almedalsveckan

Foto: Gotlands kommun
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Regeringen har i budgetpropositionen lagt fast huvudprinciperna om 
en utökad företagshälsovård med bland annat delad finansiering för 
1:a linjens sjukvård. 

 Statens överenskommelse med SKL, beträffande sjukvård i 
företagshälsovården, väntas vara klar och undertecknad under juni 
månad. Detsamma gäller regeringens uppdrag till försäkrings- 
kassan att godkänna FHV-enheter.
 Därefter inleds ”på allvar” diskussionerna med respektive 
landsting / (region). FSF har utsett regionala ombud i varje län 

som har till uppgift att representera branschen. Landstingen in-
rättar troligtvis regionala råd med företrädare för landstinget, 
Försäkringskassan och FSF för dessa diskussioner.
 Den första linjens sjukvård som företagshälsovården ska bedri-
va bör i första hand ses mer som ett komplement till primärvården. 
Företagshälsovården ska användas till den verksamhet den är bäst 
på. Om det för ett landsting är viktigt att det handlar om ett mer 
totalt primärvårdsåtagande så får diskussionerna utgå från detta 
förhållande. 

Sjukvård i företagshälsovården

ETT ENKELT PRINCIPEXEMPEL

1.  
Berört landsting har efter samråd med branschen och Försäkrings-
kassan beslutat om en modell med sjukvård i företagshälsovården.

2.  
Berörda FHV-enheter ansöker om godkännande (avtal) hos lands-
tinget och Försäkringskassan. 

3.  
FHV-enheten blir godkänd av landstinget och Försäkrings- 
kassan.

4.  
En per capita ersättning från Försäkringskassan med 500 kr/
ansluten.

5. 
En produktionsrelaterad ersättning från landstingen. I denna 
ersättning ingår också medicinsk service.

6.  
Det enskilda FHV-företaget erbjuder kundföretaget sjukvård. 
Ersättningen från arbetsgivaren (parterna) för sjukvård bygger 
på marknadsmässigt förhållande och ”priset” kan vara endera per 
capita, per besök eller på annat sätt (det finns exempelvis interna 
FHV-enheter i såväl offentlig sektor som i industrin).

7.  
FHV-företaget rapporterar till Försäkringskassan och lands- 
tinget vilka arbetsgivare som köper sjukvård för sina anställda, 
antal anställda mm.

8.  
Uppföljningar sker kontinuerligt. 
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Alternativ 1 Alternativ 2 

Sjukvårdsåtagandets 
omfattning

Ett komplett primärvårdsåtagande. En mer specialiserad sjukvård relaterad till individens arbete 
och arbetsförmåga. Det kan dock handla om ett första läkar-
besök för att konstatera vilken sjukvård som är mest lämpad 
men att också i samband med detta ge sjukvård på primärvårds-
nivå, sjukskrivning och råd om återgång i arbete. Hit kan också 
höra att ge arbetsgivaren besked om när återgång förväntas 
ske. I övrigt handlar det om sjukvård som exempelvis är re-
mitterad från primärvården. Arbetsförmågebedömningar som 
inte primärvården anser sig kunna utföra på ett tillräckligt bra 
sätt eller bedömningar av när och hur man kan och bör återgå 
i arbete och vilka åtgärder som behövs för detta.

Statens ersättning Statens ersättning utgår som en capitering med 
500 kronor per anställd.

Samma som alternativ 1, det vill säga 500 kronor per anställd 
och år.

Statens krav Statens krav utgår från sjukförsäkringen och 
det är försäkringskassan som närmare utformar 
kraven.

Samma som alternativ 1

Landstingens ersättning En per capita ersättning på exempelvis 585 kro-
nor per ansluten.

En besöksersättning på exempelvis 485 kronor per besök (inkl 
patientavgift och X procent av kostnaden för medicinsk ser-
vice).

Landsting med
vårdvalsmodeller

Som ovan. I den mån ett landsting har infört en vårdvalsmodell, där huvud-
delen av primärvårdsersättningen ligger som en capitering till 
varje enskild vårdcentral, kan landstinget ”centralt” betala ex. 50 
procent av denna besöksersättning efter avdrag för patientavgift 
och resterande betalas av berörd primärvårdsenhet. Det kan ge 
rimliga incitament för alla parter och inga ”fria nyttigheter”.

Vad ska FHV erbjuda 
arbetsgivaren?

En full primärvårdsverksamhet för de anställda 
till en kostnad av minst 415 kronor per anställd/
år. Dock förutsätts det att varje anställd ”väljer” 
att enligt landstingets modell ha listat sig hos 
företagshälsovården.

Här kan FHV välja endera ett fast pris per samtliga anställda, ett 
pris per besök eller en kombination av dessa. Ett pris per besök 
kan ex ligga mellan 300 – 500 kronor. Det bör vara möjligt (se 
överenskommelsen om patientens fria val) för den anställde 
att gå till företagshälsovården utan krav på godkännande av ar-
betsgivaren. Å andra sidan bör det kanske också finnas ett tak 
för att arbetsgivaren ska vilja delta i en finansiering.

Branschen är generellt mer tveksam till alternativ 1 och klart 
mer positiv till alternativ 2. I ett kortare perspektiv fi nns det 
också betydande svårigheter att praktiskt ikläda sig ett fullt 
sjukvårdsåtagande. 
 Intresset hos landstingen varierar från län till län. Generellt 
är dock intresset något större än vad som ibland framkommit i 
debatten. Intrycket är att det fi nns ett något större intresse av 
alternativ 2 men det är dock för tidigt att ge en bild kring detta. 
Vid en genomgång med FSFs regionala ombud framkom att man 

påbörjat kontakterna med respektive landsting men att mycket av 
”motorn” i denna process kommer att falla på FSF. 
 Vi kan också konstatera att även arbetsmarknadens parter 
synes vara något mer positiva till vårt alternativ 2. 
 Rätt utnyttjad kan också denna modell skapa bättre 
förutsättningar att utveckla såväl företagshälsovården som 
primärvården – detta gäller inte minst läkaresurserna.

Lars Hjalmarson

BRANSCHEN VILL GE ARBETSRELATERAD SJUKVÅRD  

TVÅ HUVUDALTERNATIV
FSF skissar på två huvudalternativ. Det är inga givna alternativ utan endast konkreta exempel på hur det skulle kunna se ut, det kan fi nnas 
en rad olika varianter dem emellan.  
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Utbildningar på gång

Seminarier på FSF
29 AUGUSTI 
KOMMUNIKATION, PÅVERKAN OCH LÄRANDE
I den nya, mer framträdande roll som företagshälsovården förväntas 
ta är en tydlig kommunikation ett viktigt strategiskt redskap för att 
nå ut till kunden. Konsekvenserna med dålig kommunikation kan 
bli onödigt problematiska såväl internt som externt. Även fast man 
försöker vara tydlig och koncis är det inte säkert att mottagaren 
hör eller förstår vad man menar. I det här tankeväckande och in-
spirerande seminariet reder vi ut begreppen om kommunikation. 
Du får också med dig några konkreta verktyg som kan leda till att 
din professionella (och privata) kommunikation med omvärlden 

blir bättre. Seminariet vänder sig framför allt till dig med många 
externa och interna kontakter, som företagsledare, personal- 
ansvarig, kundansvarig, koordinator eller liknande. Men självklart 
även till alla som vill bli bättre på att kommunicera.

Föreläsare och utbildningsledare Sigge Birkenfalk, 
Communicans AB, managementkonsult och pedagog kring 
kommunikation, påverkan och lärande samt doktorand i interna-
tionell marknadsföring vid Åbo Akademi Universitet.

Planeringsarbetet med en Introduktionsutbildning i företagshälsovårdskunskap fortsätter och målsättningen är att 
starta en pilotutbildning i januari 2009. Under hösten planerar vi också att kunna erbjuda ett heldagsseminarium om 
”Arbetsförmåga”.
Håll utkik på vår webbsida www.foretagshalsovard.se för aktuell information.

En förhöjd och riskabel alkoholkonsumtion, s.k. riskbruk, kan 
öka ohälsan, sjukfrånvaron och olycksrisken på en arbetsplats. 
Sammantaget kan dessa risker leda till ökade kostnader för såväl 
arbetsgivaren, den enskilde som samhället.  
 Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut har i sam-
arbete med FSF de senaste fyra åren utbildat FHV-team i Risk-
bruksmodellen. Vi går igenom vilka konsekvenser en förhöjd 
och riskabel alkoholkonsumtion på en arbetsplats kan få. Hur 
Riskbruksmodellen används och fungerar i praktiken, 

varför den är lönsam och vad forskningen säger om metoden. 
Seminariet vänder sig främst till dig som är verksamhetsledare 
inom företagshälsovården.

Föreläsare och utbildningsledare Ulric Hermansson, 
med.dr och socionom med lång erfarenhet av alkohol- och drog-
frågor kopplade till arbetslivet. 
Björn Fredriksson, arbetsmiljöingenjör vid Alviva AB i 
Linköping.  

Byggbranschens parter har gett Prevent uppdraget att, till- 
sammans med FSF, ta fram en utbildning och ett utbildnings-
material om byggbranschens arbetsmiljövillkor och ohälsoprob-
lematik, med särskilt fokus på belastnings- och förslitningsskador 
samt stress.  
 Ett urval företagshälsovårdsenheter, som har bygg- och anlägg-
ningsföretag som kunder, inbjuds att delta i denna utbildningsdag. 

Pilotutbildningen är avgiftsfri, kaffe och lunch ingår.
 Dagen inleds med en rundvandring på en byggarbetsplats i 
Sollentuna. Därefter varvas teori med praktiska övningar och 
erfarenhetsutbyte.

Välkommen med din anmälan senast den 1 juli till 
utbildning@prevent.se

Tid:
Plats:
Pris per seminarium:

Anmälan:

Kl 10.00-16.00
Sturegatan 11, Stockholm (Almegahuset)
2495:-, för medlemmar i FSF 1995:-  
exkl. moms inkl lunch och kaffe
E-post: info@foretagshalsovard.se
Telefon: 08-762 67 46

12 SEPTEMBER  
RISKBRUKSMODELLEN 
- ETT NYTT SÄTT ATT FÖREBYGGA ALKOHOLPROBLEM PÅ EN ARBETSPLATS

9 SEPTEMBER, KL. 9.00-16.30 

BRANSCHKUNSKAP BYGG FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

Speciellt medlemserbjudande!Endast      
per person och seminarie om två eller fler från samma medlemsföretag anmäler sig samtidigt.

1595:-

6
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Begreppet arbetsförmåga och 
sjukdom analyseras grundligt

Begreppet arbetsförmåga ska grundligt analy-
seras och ses över. Regeringen vill att evidens-
baserade metoder för bedömning av medicinskt 
orsakad funktionsnedsättning och arbets- 
oförmåga ska utarbetas och att uppmärksam-
heten ska vara inriktad på individens arbets-
förmåga och inte på arbetsoförmågan. De som 
kan arbeta och bidra till sin egen försörjning 
måste också få möjlighet till det skriver man i 
sina direktiv och påtalar att nästan 60 procent 
av de sjukskrivna uppger att de skulle kunna ar-
beta minst deltid om de själva kunde bestämma 
över sin arbetssituation, enligt en studie från 
Försäkringskassan.  

 Man menar att ett nytt metodstöd för 
bedömning av arbetsförmåga, i likhet med det 
försäkringsmedicinska beslutsstödet, skulle ge 
både intygsskrivande läkare och försäkrings-
kassan ett ökat stöd. Den enskilde individen 
skulle också få en mer likartad och  rättssäker 
behandling. 

 I ett första steg (som redovisades 31 maj) 
inventerades de olika metoder som fi nns för att 
bedöma funktionstillstånd och arbetsförmåga 
både i Sverige och internationellt. Metoderna 
redovisades utifrån sina styrkor och svagheter, 
användbarhet, kostnader, konsekvenser, samt 
acceptans hos allmänheten, de olika profession-
erna och bland arbetsgivare. En internationell 
kunskapsöversikt presenterades och använd-
bara metoder för att mäta och bedöma funk-
tionstillstånd och/eller funktionsnedsättning 
och arbetsförmåga föreslogs. Avsikten är att 
metoderna som ska vara användbara för såväl 
hälso- och sjukvården, företagshälsovården, 
Försäkringskassan,  arbetslöshetskassorna  och 
Arbetsförmedlingen ska bidra till en mer 
rättssäker beslutsprocess inom sjukförsäkrin-
gen och arbetsmarknadspolitiken. Särskild 
uppmärksamhet ägnades åt behovet av att 
kunna identifi era förmågor, inte enbart oför-
mågor.  

Hela uppdraget ska redovisas 
senast den 30 april 2009. 

För att få en mer enhetlig och rättvis bedömning av arbetsförmåga har 
regeringen gett Anna Hedborg i uppdrag att se över begreppen sjukdom och 
arbetsförmåga. Begrepp, bedömningskriterier och metoder för att bedöma 
funktionstillstånd och arbetsförmåga ska bli mer likartade.     

UTREDNINGEN SKA FÖRTYDLIGA BEGREPPEN 
SJUKDOM OCH ARBETSFÖRMÅGA
I ett andra pågående steg av utredningen ska Anna 
Hedborg beskriva och analysera begreppet arbets- 
förmåga och presentera en begreppsapparat. Vad som 
läggs i begreppet och hur det används och tillämpas 
inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Hur begreppet sjukdom används ur sjukförsäkrin-
gens perspektiv ska också beskrivas och analyseras. En 
grundläggande fråga är hur sjukdomsbegreppet an-
vänds försäkringsrättsligt i förhållande till de allmänna 
språkbruket och inom hälso- och sjukvården.  Förhåll-
ningssättet till diffusa diagnoser och s.k. symptomdiag-
noser ska också utredas. Frågan om frivilliga opera-
tioner (som leder till ett medicinskt sjukdomstillstånd) 
ska betraktas som sjukdom och ge rätt till ersättning ska 
klarläggas och eventuellt föreslås regler kring. Att be-
traktas som anställbar, och att stå till arbetsmarknadens 
förfogande är också begrepp som ska utvärderas. Även 
skillnaden mellan funktionsnedsättning, funktions-
tillstånd, aktivitetsbegränsning, arbetsförmåga och 
arbetsoförmåga liksom förhållandet dem emellan ska 
beskrivas och analyseras.  

6

(ur Kommittédirektiv 2008:11 ”Översyn av begreppen 
sjukdom och arbetsförmåga samt en enhetlig bedömning 
av arbetsförmåga”)
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Hur är det med företagshälsovården?  
FSF, Svensk Företagshälsovård samarbetar med Svenskt Kvalitetsindex, SKI för att ta fram 
uppfattningar om hur vi i landet upplever våra arbetsförhållanden, hälsa, sjuktal med mera.  

Syftet är att ta fram underlag som ska kunna användas för fortsatta analyser och jämförelser. Avsikten är också att visa på faktabaserade 
underlag, som kan tjäna som stöd för en utveckling av de frågor som företagshälsovården arbetar med. 

Vi avser att i olika former publicera underlag från dessa och liknande undersökningar. I detta nummer av Fokus på FHV redovisar vi 
en del från vår Jobbhälsobarometer som rör synen på företagshälsovård och alltså är lite mer ”branschintern”. 

HUR MÅNGA HAR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD? 
När vi ställer frågan i undersökningen så 
svarar 71 procent att de arbetar i ett före-
tag eller organisation som har tillgång till 
företagshälsovård. Vi kan dock konstatera 
att många inte vet om de har tillgång till 
företagshälsovård. När vi delar upp svaren 
per sektor (se separat artikel om siffror i 
FHV-branschen) så anger 28 procent av de 

kommunanställda att de inte har tillgång till 
företagshälsovård trots att alla kommuner 
köper företagshälsovård om än i olika om-
fattning. 
 Det är också skillnader mellan länen. Av 
hallänningarna anger nästan 80 procent att 
de har tillgång till företagshälsovård via sitt 
företag/organisation. Kronobergarna ligger 
sämst till med en andel under 65 procent

Jobbhälsobarometern bygger på en telefonintervju med ca 5000 svenskar i åldern 20-67 år och som arbetar minst 
halvtid. Det är SKI, Svenskt Kvalitetsindex, som svarar för undersökningen efter samråd med FSF. 
Genom det stora urvalet kan svar på enskilda frågor brytas ner på exempelvis branscher, län, olika sjukskrivnings-
perioder etc. Det gör också att även små skillnader är statistiskt säkerställda.
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TILLGÅNG I ALL ÄRA - MEN HUR MYCKET ANVÄNDER VI FÖRETAGS-
HÄLSOVÅRDEN? 
På frågan “Har du haft kontakt med företagshälsovården de senaste 
12 månaderna?” ligger Halland i topp även här med 38 procent av 
samtliga anställda som jobbar minst halvtid. Östergötland ligger 
sämst med bara 23 procent. 

Om vi istället delar upp det på olika näringsgrenar så ser bilden ut 
så här. 

VAD TYCKER VI DÅ OM FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN?  
Ja – det är i princip bara de som haft kontakt med företags-
hälsovården de senaste 12 månaderna som besvarat frågan hur nöjd 
man är med sin företagshälsovård. Det motsvarar ca 28 procent av 
samtliga anställda. Ju högre stapel desto mer nöjd. 

Diagrammet visar hur nöjd man är med sin företags-
hälsovård, på en skala 1 – 10, inom de olika sektorerna. 
Här är värt att notera att de landstingsanställda är de 
som är minst nöjda med sin företagshälsovård.

��

���

���

���

���

���

��������������
�

����
����

��
������

���
���������

�
������

��

����
������

����
��

�������
���

����
����

����

����
���

�

�

�

���

�

���

�

���

�

������ ��������� ������ �������
�

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

������������
�������
�������

��������
������������

������
��������������

���������������
��������

������������������
����������

���������������������
���������

���������������
�������������������

������������
������������������

�������������
�������������

�����������������������
����������

�������

�

����

HAR HAFT KONTAKT MED 
FHV SENASTE 12 MÅN KONTAKT MED FHV 

SENASTE 12 MÅN

HUR NÖJD ÄR DU 
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Företagshälsovårdsbranschen i siffror
Hur stor är företagshälsovårdsbranschen i Sverige? Vi får då och då förfrågningar om 
branschens storlek och utveckling. 

Storlek kan mätas från olika synvinklar, här redovisar vi tre sätt;

Branschen omsatte 2006 ca 3,8 till 3,9 mdr kronor. Siffrorna 
bygger på analyser från olika register såsom FSFs medlemsregister, 
Bolagsverket och SCB. 
 -Det är en mindre ökning på mellan 4 och 5 procent jäm-
fört med 2005 säger Lars Hjalmarson i en kommentar. Vi ser en 
omstrukturering i branschen med sammanslagningar och där 
större aktörer köper mindre företag. Sannolikt kommer detta 
att fortsätta och kanske öka framöver. De sex största företags-
hälsovårdsföretagen omsätter idag ca 50 procent av branschen. 
 FSFs medlemmar omsätter ca 3,5 mdr kronor, vilket motsvarar 
ca 90 procent av hela branschen. Då har vi räknat in ansökningar 
om medlemskap efter senaste årsskifte men med omsättnings- 
belopp för 2006. 

TILLGÅNG TILL FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
Enligt FSFs egen barometer som genomförs tillsammans med 
SKI har närmare 71 procent tillgång till företagshälsovård. 
Denna bygger på en undersökning genomförd i juni 2007. 
Tillgången till företagshälsovård, enligt de anställdas upp-
fattning, är här något högre jämfört med de undersökningar 
som SCB tidigare gjort. Anställda inom stat och landsting är de 
som har bäst tillgång till företagshälsovård. Samtidigt vet vi att 
alla anställda i kommuner och landsting har tillgång till företags- 
hälsovård.

Som framgår av diagrammet nedan så har anställda inom privat 
och statlig sektor i större utsträckning haft kontakt med sin före-
tagshälsovård den senaste 12- månadersperioden. Av de anställda 
i kommunerna hade bara 20  procent haft kontakt med företags-
hälsovården, trots att samtliga omfattas av företagshälsovård.

HUR MÅNGA ANSTÄLLDA HAR BRANSCHEN
Inga officiella siffror finns på hur många som är anställda inom 
FHV-branschen. Men enligt FSFs egna mätningar, som bygger 
på en undersökning som gjordes bland medlemmarna i november 
2006,  uppskattades antalet anställda i hela branschen till ca 4200 
personer. Som redovisades i förra numret av Fokus på FHV, har 
FSFs beräkningar av nyanställningsbehovet fram till 2009 upp-
skattats till nästan 1200 personer. Hur många av dessa som är helt 
nya tjänster går dock inte att bedöma.

Anslutna Omsättning

Vi ser en omstrukturering i branschen med 
sammanslagningar och där större aktörer 
köper mindre företag.” 

Uppskattat antal anställda i FHV-branschen 2006

Företagsläkare 
Företagssköterska
Beteendevetare / psykolog 
Ergonom / sjukgymnast 
Arbetsmiljöingenjör
Hälsopedagog (motsvarande)
Annan 
Totalt

625
1350
725
700
350
200
250
4200
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Ergonomisektionens utbildningsdagar 
med årsmöte i Göteborg
Ergonomisektionen inom LSR,  en förening för leg sjukgym-
naster med vidareutbildning inom ämnesområdet ergonomi 
hade utbildningsdagar med årsmöte 24-25 maj i Göteborg.

 Dagarna inleddes med paneldebatt 
om FHV:s framtid. I panelen ingick Lars 
Hjalmarsson, vd för FSF; Eva Lehndal, 
huvudsekreterare i utredningen ”Ny fhv – ny
utbildning”; Mattias Lundbäck, politiskt 
sakkunnig vid Socialdepartementet; Hélène 
Sandmark, leg.sjukgymnast, forskare och 
lektor i hälsovetenskap och Anna Hertting, 
ordförande i Legitimerade Sjukgymnasters 
Riksförbund. Moderator var Helena 
Börjesson, verksamhetschef för Personalhälsan 
i Huddinge. 

 Vikten av att FHV tidigt möter individen 
för att öka möjligheterna till åtgärder som 
förhindrar långtidssjukskrivning framhölls. 
Genom att vara arbetstagarens första instans 
vid sjukvård finns kopplingen till företaget 
och arbetsplatsen tidigt med. Om individer 
vid besvär från muskler och leder först träffar 
en ergonom/leg sjukgymnast kommer man 
genast igång med aktiva åtgärder. Risken 
att arbetsmiljöarbetet kommer i andra 
hand när tyngdpunkten ligger på sjukvård 
diskuterades. Svaret är att FHV ska fokusera 
på resultat och nytta vid marknadsföring av 
promotiva och preventiva insatser . 

 Evidensbaserade åtgärder för återgång i 
arbetet efterfrågas vilket ledde till diskussion 
om behovet av beforskning av metoder som 
används inom FHV. 

 På eftermiddagen talade leg.sjukgymnast 
Catharina Bexander om ”Hur blickens 
placering påverkar nackmuskler och vice 
versa”. När aktiviteten i nackens djupa 
stabiliserande muskler är störd påverkas 
synen negativt och ögats förmåga att fixera 
försämras. Besvären liknar dem hos personer 
med Whiplash. Försiktig träning av de 
djupa stabiliserande musklerna och rätt 
blickriktning är åtgärder som behövs.

 Ergonom/leg.sjukgymnast Åsa Blomqvist 
redogjorde för en studie i synergonomi, 
”När ögat får bestämma”. Frågor ställdes 
bl a om samband mellan ögonbesvär och 
arbesmiljöfaktorer, hur pauser med blickvila 
påverkar graden av ögonbesvär och ifall det 
finns samband mellan huvudvärk, nack- och 
ögonbesvär. Ett intressant ämne med tanke på 
antalet individer som arbetar med dator.

 FHV deltar ofta i rehabmöten och Tord 
Andreasson, företagsläkare berättade om 
”Vad kännetecknar ett bra rehabmöte”. 
Det är viktigt att vara väl förberedd, ha 
klar målsättning och syfte med mötet, en 
tidsbestämd rehabplan och slutligen tydligt 
sammanfatta vad man är överens om.

 Tomas Dalström, journalist, copywriter 
och författare föreläste om boken ”Bäst i text, 
skrivboken/läseboken”, hur man skriver text 
i datorn så att den kommunicerar på hjärnans 
vilkor. Man läser 20-30% långsammare på 
skärm och blir mer stressad. Bra att lära sig 
knepen för att nå ut med information!

 Sammanfattningsvis var dagarna intensiva 
och kunskapsfyllda med stimulerande 
erfarenhetsutbyte.

Marita Sarvento-Håkansson
Ordförande

ergorita@comhem.se

Ergonomisektionen 
inom LSR
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Ergonomisektionen 
inom LSR

Försommarens skira grönska borde när du 
läser detta har ha nått hela landet. I skrivande 
stund slår dock regnet mot rutan och kyliga 
vindar sveper runt huset. I vissa landsting 
verkar det förhålla sig så även vad gäller 
FHV:s utredningar och framtidsdiskussioner, 
i andra fi nns en konstruktiv dialog.

Årsmötet hölls i Uppsala tillsammans med 
AMM:s vårmöte och bjöd på intressanta 
och givande föreläsningar som spände 
över många av våra områden. Även 
kvällsaktiviteterna uppskattades varmt av 
de som deltog. Samarbetet med Arbets- och 
Miljömedicinska klinikerna och FSF har 
fördjupats under året och det är nu viktigt 
att vi fortsätter på denna väg. Vi är represen-
terade i styrelsen för SAMF och arbetet 
kommer bland annat att koncentreras på den 
nya ST-utbildningen, där en arbetsgrupp 
bildats för att skapa en studiehandbok. 
Arbetsmiljöenkäten presenterades muntligt 
och en sammanfattning av denna fi nns i 
detta nummer. 
Vi tackar arrangörerna för ett väl genomfört 
vårmöte och hoppas att Stockholm kan 
fortsätta i samma goda anda nästa år!

Vår sekreterare i styrelsen, Stefan Gram, 
avböjde på grund av sin arbetssituation 
omval, och vi tackar honom varmt för den 
tid som varit. Han kommer inte att lämna 
oss helt utan fortsätter som ansvarig för 
handledarutbildningen, som han även 
tidigare haft hand om. Birgitta Gottfries 
Dahlberg, mångårig aktiv ordförande i 
Stockholm, invaldes och välkomnades som 
ny ledamot i styrelsen. 

De som angivit en e-postadress på Läkar-
förbundet fi ck i början av maj en inbjudan till 
en enkät om sjukskrivningsprocessen och det 
medicinska beslutsstödet. Omkring 150 svar 
har inkommit och dessa ger oss ett bra underlag 
i diskussionerna med FSF, Försäkringskassan 
och Socialstyrelsen. Jag vill passa på att tacka 
alla ni som svarat för er insats och de mycket 
bra synpunkter som kommit fram. I nästa 
nummer kommer resultatet att presenteras.
Frågan om det uppsagda avtalet om 

medicinsk service har sista månaden 
krävt mycket aktivitet från Stockholms-
föreningens styrelse. Som några påpekat går 
det säkert bra att bedriva rehabiliterings-
utredningar med färdigutredda patienter, 
men skall vi kunna komma in tidigare i 
sjukskrivningsprocessen krävs att vi på samma 
villkor som öppenvården får möjlighet till att 
utreda patienter. Förhållandet i Stockholm 
gagnar inte detta synsätt utan lösningen 
blir rent kontraproduktiv. Går FHV inte in 
med en fullständig vårdvalslösning står man 
helt utanför. Konsekvensen blir förlängda 
utredningstider, remisser och dubbelarbete. 
Det rör sig om ca 150 000 besök som 
kommer att remitteras till  allmänläkarna 
på patientens vårdvals-central. Arbetsnära 
sjukvård med tillhörande medicinsk 
service är en grundläggande förutsättning 
om FHV skall kunna spela någon roll i 
den nya sjukskrivningsprocessen med 
Försäkringskassan och vi skall vara ett 
komplement till öppenvården, inte samma 
sak. Medlemmarnas uppfattning i frågan 
redovisas i enkätrapporten.

Vi väntar nu på riksdagens behandling 
av den nya rehabprocessen, försäkrings-
kassereformen och de centrala över-
läggningarna mellan SKL och parterna 
angående utformningen av de ekonomiska 
förutsättningarna för företagshälsovårdens 
roll. Sedan vet vi mer och förhoppningsvis 
går vi mot en varm blommande sommar i alla 
Sveriges landsting.

Fortsatt väntan på blomning Aktuellt
ANMÄL DIN E-POST!
Information kommer i fortsättningen 
huvudsakligen att ske genom medlems-
blad via e-post. 
Vi ber Dig därför att lämna/uppdatera din 
e-postadress hos Läkarförbundet. 
Gå in på hemsidan Sveriges läkarförbund 
(www.slf.se), logga in och gå till Min sida. 
Tryck sedan på ändra min e-postadress. 
Har du ingen e-post är det bra om du 
meddelar detta till kansliet.

ICOH-KONFERENS PARIS   
En konferens anordnas 22 - 24 oktober 
2008 i Paris som ett samarbetsprojekt 
mellan  Frankrikes nationella FHV-
organisation CISME och ICOH 
vetenskapliga s/c  ”Health Services 
Research and Evaluation in Occupational 
Health”. Det är alltså en kombination 
av en nationell konferens (CISME) 
och ett internationellt möte (ICOH 
s/c) och spänner över större delen av 
FHV-fältet från riskindikatorer på 
arbetare, metodologi, evaluering till 
hälsopromotion. 

Avsikten är att ha både franska och 
engelska som konferensspråk och simul-
tantolkning ordnas. Upplysningar om 
konferensen - innefattande program, regi-
strering, kostnader, hotell m.m. återfi nns nu 
på konferensens egna Web-plats som är:
www.icoh-cisme-2008.org

Tidsgräns för insändande av abstract 
den 15 juni 2008.

HANDLEDARUTBILDNING
Vi planerar ytterligare en handledar-
utbildning i början av november 2008. 
Den kommer att bedrivas som ett 
tvådagarsinternat med övernattning i 
Stockholmstrakten. Närmare information 
skickas ut med medlemsbladet när vi fått 
alla detaljer klara.

FÖRENINGENS KANSLI
Yvonne Krüger
Sveriges Läkarförbund
Box 5610, 114 86 Stockholm
Besöksadress: Villagatan 5
Tel: 08-790 33 86
E-post: Yvonne.Kruger@slf.se

Jan Rosén
Ordförande
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METODIK
Årsskiftena 2006-07 samt 2007-2008 genomfördes enkätunder-
sökningar om företagsläkarnas arbetssituation och jag vill försöka 
sammanfatta några slutsatser av enkäten i detta nummer.
Från flera håll hade framkommit missnöje med möjligheter till vi-
dareutbildning och för stor fokusering på köp- och säljsystem vilka 
påverkat yrkesrollen.
Enkäten bestod av 115 frågor, de flesta attitydfrågor med möjlighet 
till att besvaras på en 5-gradig skala, där man höll med eller inte 
höll med om påståendet i frågan. Dessutom fanns avsnitt som be-
handlade uppfattningen om riks- och lokalföreningen.
Attitydfrågorna har kopplats ihop till sammansatta index inom 
områden som beslutskontroll, arbetstrivsel etc. eftersom flera 
frågor speglar dessa uppfattningar.
Enkäten skickades ut som e-postmeddelande till de medlemmar 
som angivit sin e-postadress hos Svenska Läkarförbundet. Man 
svarade anonymt direkt i en central server. Om svar inte inkommit 
efter tre veckor skickades påminnelser ut vid två tillfällen.
    
Svar inkom alltså från över hälften av alla som är verksamma som 
företagsläkare och hade en registrerad e-post.

GRUNDDATA
Svarsgrupperna bestod båda åren av 61 % män och 39 % kvinnor. 
Medelåldern var 58,5±6 år 
Nedanstående figur visar ålderssammansättningen 2008

60% av gruppen är över 59 år. Tillväxten av yngre företagsläkare är 
dålig. Gruppen har tagit sin läkarexamen runt år 1980 och 76 % är 
specialister i FHV.
Innan FHV-specialiteten har man förvärvat specialitet inom: 

Företagsläkaren och arbetsmiljön

SPECIALITET ANDEL I %

59
11
4
3
2
2

19

Allmänmedicin
Internmedicin
Rehabilitering
Gynekologi
Ortopedi
Yrkesmedicin
Övrigt
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En sammanfattning av arbetsmiljöenkäten - hur har vi det?

FÖDELSEÅR
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ARBETSPLATSEN
Rekryteringen inom olika FHV-typer varierade med en påtaglig 
könsskillnad enligt nedanstående fi gur: 

 

 Denna skillnad i fördelning på verkar också resultaten när man 
särstuderar vilken typ av FHV man arbetar i.

 Företagsläkaren är trogen sin arbetsplats. Nästan hälften har 
arbetat 6 år eller längre på samma arbetsplats. Över hälften arbetar 
ensamma på en mottagning eller har endast em kollega. 

 75% av alla kan arbeta fl extid och den avtalade arbetstiden är 
i genomsnitt 36 (±11) timmar/vecka. Den effektiva arbetstiden är 
38 (±11) timmar/vecka.

FORTBILDNING
Fortbildningen hos de svarande läkarna ligger långt under målet 
på två veckors årlig fortbildning och väsentligt lägre än vad andra 
grupper redovisat till Läkarförbundet i enkäter.
 
• 20% deltog i riksstämma 1 eller 2 dagar.
• Hälften får ingen intern fortbildning
• Extern utbildning var i genomsnitt 2 dagar/år under   
 2006 men har 2007 ökat till 4 dagar/år
• 72% fi ck extern utbildning betald av arbetsgivaren 
• 12% betalade själv sin externa fortbildning

ARBETSMILJÖ
Generellt kan de fl esta sägas ha en balans mellan arbete och fritid. 
Man behöver ofta arbeta några timmar extra/vecka, men denna 
tid betalas oftast i tid eller pengar. De fl esta trivs i sin yrkesroll, 
men påfallande många känner av etiska konfl ikter. De fl esta efter-
lyser utbildning, men detta verkar inte återspeglas i de möjligheter 
som ges. 
 Man har god kontroll i arbetet och trygghet i yrkesrollen. 
Arbetsklimatet är öppet, stödjande och trivsamt.
Frågorna om målkonfl ikter, täckningsgrad, arbetsklimat och 
förhållande till arbetsledning varierar mycket beroende på i vilken 
typ av FHV man arbetar och en analys av detta har och kommer i 
framtiden att diskuteras med respektive organisationer om intresse 
framkommer. I vissa organisationer stämmer inte den generella 
bilden vilket borde vara en tydlig väckarklocka om att förändrin-
gar i frågor som arbetsledning, vidareutbildning och arbetsklimat 
måste ske. Skillnaderna var mer markerade 2006 än vid årets un-
dersökning, vilket tyder på att ett förändringarbete pågår.

 Det föreligger inga stora skillnader mellan kvinnor och män 
i undersökningen, även om kvinnor upplever något mer behov av 
fortbildning och känner något mer av etiska konfl ikter i yrkes- 
rollen. Kvinnliga företagsläkare har också omkring 5 år mindre tid 
i yrket.
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INTE ALLS HELT

SAMMANFATTNING
Enkäten 2007 var den första i sitt slag och gav en blixtbelysning 
på eftersatta områden som t.ex.möjlighet till fortbildning. Den 
gav också en god vägledning till styrelsen för det fortsatta arbetet 
med framtida specialistutbildning, lokalföreningar och vidare- 
utbildningsfrågor. 
 Arbetsmiljön skiljer sig väsentligt mellan olika typer av FHV-
centraler och enkäterna har gett ett bra faktaunderlag för att 
fortsätta diskutera detta med respektive läkarföreningar. En oro-
ande faktor är den höga medelåldern på läkargruppen och det 
är tydligt att det är av högsta vikt att ST-block snarast skapas för 
att säkra återväxt i kåren. Enkäten visade också en stor enighet i 
kåren för den framtid som verkar komma med en tydligare roll att 
hantera arbetslivets sjukdomar och sjukskrivningsprocessen. Man 
önskar inte konkurrera med primärvården, snarare arbeta som ett 
komplement.

Vad gäller första linjens sjukvård är gruppen försiktigt positiv, 
många kan tänka sig att arbeta med detta, många är också negativa. 

Att bedriva en fullständig öppenvårdsmottagning med behandling 
av barn och gamla har inget som helst stöd i gruppen.

FRAMTIDEN
Med anledning av regeringens proposition anslutande till Social-
departementets utredning om en ny roll för FHV med första linjens 
sjukvård och en ökad koordineringsroll i sjukskrivningsprocessen 
innehöll enkäten även frågor om detta.
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INTE ALLS HELT

Vad som uppfattas som mycket positivt är att arbeta med koordin-
ering av arbetsåtergång och att bedriva en specialistmottagning för 
arbetssjukvård.

INTE ALLS
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med framtida specialistutbildning, lokalföreningar och vidare- 
utbildningsfrågor. 
 Arbetsmiljön skiljer sig väsentligt mellan olika typer av FHV-
centraler och enkäterna har gett ett bra faktaunderlag för att 
fortsätta diskutera detta med respektive läkarföreningar. En oro-
ande faktor är den höga medelåldern på läkargruppen och det 
är tydligt att det är av högsta vikt att ST-block snarast skapas för 
att säkra återväxt i kåren. Enkäten visade också en stor enighet i 
kåren för den framtid som verkar komma med en tydligare roll att 
hantera arbetslivets sjukdomar och sjukskrivningsprocessen. Man 
önskar inte konkurrera med primärvården, snarare arbeta som ett 
komplement.

av barn och gamla har inget som helst stöd i gruppen.
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“JAG VILL ÄVEN BEHANDLA 
BARN OCH ÄLDRE PÅ FHV”

“JAG VILL ARBETA MED 
1:A LINJENS SJUKVÅRD 
FÖR ANSTÄLLDA”

“FHV SKALL VARA EN 
SPECIALISTMOTTAGNING 
FÖR ARBETSSJUKVÅRD”

“JAG VILL ARBETA 
MED KOORDINERING 
AV ARBETSÅTERGÅNG”



Mälargården Rehab Center
Helhetslösningen inom rehab
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