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byggnad som Almega och Vårdföretagarna. Vi som arbetar på kan-
sliet är Lars Hjalmarson, verkställande direktör, Marie Dahlgren, 
utbildningsansvarig och Elisabeth Wester, kansliansvarig. Om du 
har frågor eller vill komma i kontakt med oss kan du nå oss på 
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Föreningen Svensk Företagshälsovård
Postadress: Box 55545, 102 04 Stockholm
Besöksadress: Sturegatan 11
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Mobiltel:  0708 - 77 76 80.         
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Elisabeth Wester
Direkttel:   08 - 762 67 47.         
E-post: elisabeth.wester@foretagshalsovard.se

Marie Dahlgren
Direkttel:   08 - 762 67 48.
E-post: marie.dahlgren@foretagshalsovard.se

Tfn 0586-421 00, info@metodicum.se • www.metodicum.se

Vad kan vi göra för dig?
Våra produkter:

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

Hälsobokslut online, HBOHälsobokslut online, HBO. IT-systemet HBO ger dig ett företagsekonomiskt 
korrekt sätt att redovisa kundföretags hälso- och arbetsmiljöläge. Med IT-syste-korrekt sätt att redovisa kundföretags hälso- och arbetsmiljöläge. Med IT-syste-
met HBO får du en kvalitetssäkrad, standardiserad och mellan enheter, företag met HBO får du en kvalitetssäkrad, standardiserad och mellan enheter, företag 
och organisationer jämförbar metod. och organisationer jämförbar metod. 
Du får reda på var i organisationen åtgärder ska prioriteras, vilken inriktning åt-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 gärderna ska ha och utvärdera om åtgärder gett önskat ekonomiskt resultat samt 
sätta mål och budget för hälso- och arbetsmiljöarbetet. Kontakta Veronika Törn-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.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-. IT-systemet TiA effektiviserar frånvarohanteringen. TiA be-
står av delsystemen Sjuk- och friskanmälan samt Rehabilitering. Vitsen med systemen står av delsystemen Sjuk- och friskanmälan samt Rehabilitering. Vitsen med systemen 
är en förenklad, snabbare, säkrare, överblickbar dialog mellan företagshälsovården är en förenklad, snabbare, säkrare, överblickbar dialog mellan företagshälsovården 
och kundföretag.  Med TiA är det inget som “faller mellan stolarna”. Kontakta Ann-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.Louise Norling eller Ulla Korpi så berättar vi vad vi kan göra för dig.

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

Frågeformulär/enkäterFrågeformulär/enkäter. För dig som vill veta hur:  
Effektiv och motiverad organisationen är? Stress-Effektiv och motiverad organisationen är? Stress-
nivån är? Kommunikationen fungerar? De ergono-nivån är? Kommunikationen fungerar? De ergono-
miska förhållandena ser ut? eller något annat som miska förhållandena ser ut? eller något annat som 
berör hälsa och arbetsmiljö så kan vi hjälpa dig att få berör hälsa och arbetsmiljö så kan vi hjälpa dig att få 
fram svaret. Vi skräddarsyr även enkäter efter dina fram svaret. Vi skräddarsyr även enkäter efter dina 
önskemål. Vi har mer än 30 års erfarenhet av enkä-önskemål. Vi har mer än 30 års erfarenhet av enkä-
tundersökningar. Kontakta Chanett Erlebach eller tundersökningar. Kontakta Chanett Erlebach eller 
Meikel Jungner så berättar vi vad vi kan göra för dig.Meikel Jungner så berättar vi vad vi kan göra för dig.
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Arbetet med att stärka arbetslinjen i 
landet går vidare. Det är nystartsjobb, stöd 
för nyanställningar, rehabiliteringskedja, 
medicinska beslutsstöd och mera krav på 
sjukskrivna som kan jobba. De politiska 
blocken går också allt mer i samma hjulspår. 
Alla ska med och hjulen ska rulla. Och det 
är här företagshälsovården ska vara med och 
ta en större roll för att minska utförsäkring 
och utanförskap. En viktig del i denna större 
roll är att anställda också ska kunna få hjälp 
med sjukvård från företagshälsovården.

Men vilken sjukvård ska vi bedriva i 
företagshälsovården? En förutsättning 
för statens satsning på företagshälsovård 
är att också landstingen bidrar med 
viss fi nansiering av sjukvård. Hur är det 
med landstingens intresse och blir det 
något i praktiken?  När detta skrivs har 
diskussionerna just påbörjats och något 
resultat kommer vi knappast att se förrän 
höstlöven fallit. Ting tar tid – som det heter 
på norsk.

Men vi vet vad vi själva vill. Företags-
hälsovården ska inte fullt ut bli det arbet-
ande folkets kompletta primärvård! Vi har 
i det kortare och medellånga perspektivet 

varken kapacitet eller kompetens för ett 
fullständigt primärvårdsåtagande. Det är 
heller inget som branschen efterfrågar. 
När jag varit runt i landet och diskuterat 
frågan så får jag en mycket entydig bild – vi 
ska göra det vi är bra på. Och vi är bra på 
sjukskrivning, arbetsförmågebedömning 
och åtgärder för att möjliggöra en snabb 
återgång i arbete. 

Men vi ska också kunna bedriva en viss 
sjukvård. Då handlar det mer om här och 
nu. Finns företagshälsovården i anslutning 
till en arbetsplats ska det vara möjligt för den 
enskilde att också gå till företagshälsovården 
för att få hjälp. Det ska vara lätt att göra rätt - 
gärna dessutom smidigt och snart. Det tjänar 
alla på.

Från FSFs sida för vi därför nu diskussioner 
utifrån ett smalare sjukvårdsuppdrag som 
är fokuserat på sjukskrivningsprocessen och 
åtgärder för tidig återgång i arbete. Det inne-
bär också sjukvård men inte så omfattande. 
Vi skissar också på en fi nansieringsmodell 
där landstingens och arbetsgivarnas insatser 
inte nödvändigtvis behöver vara exakt 
lika omfattande som statens eftersom 
sjukvårdsuppdraget är något smalare. 

Vi måste nu komma framåt – annars riskeras 
stora problem med rehabiliteringskedjan, 
de nya tidsgränserna, utförsäkringar och 
fortsatt utanförskap.

Lars Hjalmarson 

Det tar tid - från idé till verklighet 

VI PLANERAR EN EXTRA INSATT FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSDAG den 27 november 2008 
- se separata nyhetsbrev och vår hemsida www.foretagshalsovard.se.- se separata nyhetsbrev och vår hemsida www.foretagshalsovard.se.

BOKA OCKSÅ IN ARBETSLIVSDAGEN den 18 februari 2009 - se separat artikel.

VID ÅRETS STYRELSEINTERNAT BEFÄSTES FSF:S HUVUDFRÅGOR kommande år i följande ordning: 
1)  Företagshälsovårdens varumärke och image som en mer strategisk partner i arbetslivet med  1)  Företagshälsovårdens varumärke och image som en mer strategisk partner i arbetslivet med  
 fokus på resultat, nytta och effekt.  fokus på resultat, nytta och effekt. 
2)  Kompetensförsörjningen inom branschen. 2)  Kompetensförsörjningen inom branschen. 
3)  Företagshälsovårdens nya roll i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges  3)  Företagshälsovårdens nya roll i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges  
 Kommuner och Landsting. Kommuner och Landsting.

I HÖSTENS BUDGETPROPOSITION bekräftades de tidigare aviseringar som gjorts beträffande utökade 
satsningar på de längre företagshälsovårdsutbildningarna. 100 miljoner kronor avsätts för de satsningar på de längre företagshälsovårdsutbildningarna. 100 miljoner kronor avsätts för de 
kommande tre åren.  kommande tre åren.  

FSF:S TIDIGARE ORDFÖRANDE under många år, Owe Svensson, avled i somras efter en tids sjukdom. 
Han utvecklade Haluxa till en av landets större företagshälsovårdsföretag och var också drivande Han utvecklade Haluxa till en av landets större företagshälsovårdsföretag och var också drivande 
i utvecklingen av föreningen och företagshälsovårdsbranschen i dess helhet. i utvecklingen av föreningen och företagshälsovårdsbranschen i dess helhet. 

Notiser
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Mått, indikatorer och samband
– när företagshälsovården mäter
HURTBULLAR - LIKA SJUKA SOM SOFFLIGGARE?
Det är ju bra med motion – det vet ju alla. Många företag delar ut 
gymkort eller Friskis&Svettis-kort för att de anställda ska motio-
nera mera, hålla sig i trim och vara mindre sjukskrivna.

Men hur stor är effekten egentligen? Hur mycket påverkar ett 
fl itigt motionerande sjuktalen? Tvärtemot vad man kan tro så fi nns 
det ett ganska litet samband mellan motion och sjukskrivning, 
säger Lars Hjalmarson. 

- Det ser vi bland annat i vår senaste jobbhälsobarometer. I dia-
grammet till höger har vi delat in de anställda efter hur många 
sjukdagar de haft det senaste året och sedan tittat på hur mycket 
de motionerar. 

Det vi ser är ett mycket svagt samband mellan motion och antal 
sjukdagar. De som aldrig motionerar (blå del av stapeln) är margi-
nellt mer företrädda bland de med fl er sjukdagar jämfört med de 
som aldrig varit sjuka. Vi ser till och med att de som varit sjuka mer 
än tre månader är bland de fl itigaste i motionsspåret. 

- Nu kan man inte dra slutsatsen att vi kan skippa motionen och 
lägga gympaskorna på hyllan. Däremot kan vi konstatera att sjuk-
skrivning är mycket mer komplext och att utdelande av gymkort 
mer påverkar företagets image än faktisk sjukskrivning.

Fysisk aktivitet på recept, FAR, anses vara mycket bra enligt olika 
rapporter. Hur stämmer det med den generella bild som målas upp 
från jobbhälsobarometern? 
Självklart är det bra med motion oavsett om det påverkar sjuk-
skrivningen eller inte, säger Lars Hjalmarson som för säkerhets 
skull dessutom själv går på gym då och då. 
- Dessutom, när vi tittar på enskilda individer så kan det vara 
mycket viktigt och i många enskilda fall kan motion sannolikt 
också ha en effekt på antalet sjukskrivningsdagar. Vi ser ju också 
ett samband mellan förekomsten av motion och antal sjukdagar 
även om det inte är så stort. Men den slutsats vi kan dra är att mo-
tion kanske inte är den viktigaste enskilda faktorn för att få ner 
sjuktalen.
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Motion och antal sjukdagar
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VARM AV MOTIVATION BÄTTRE ÄN VARM AV MOTION?
Känner man sig motiverad i sitt arbete så vill man också i större 
utsträckning vara på plats. Det är nog många som håller med om 
detta och vi ser också ett tydligt samband mellan motivation och 
antal sjukdagar utifrån svaren i jobbhälsobarometern.

Av diagrammet framgår att de som varit sjukskrivna upp till 30 
dagar det senaste året är betydligt mindre motiverade i arbetet. 
De något underliga är att de som varit sjukskrivna längre tid än en 
månad känner sig något mer motiverade. En förklaring kan vara att 
det i denna grupp fi nns något fl er personer som är mer allvarligt 
eller påtagligt sjuka alldeles oavsett hur det är med motivationen. 
En annan förklaring kan vara att här även fi nns personer med 
utbrändhetssyndrom som är hur ”supermotiverade” som helst i 
jobbet men saknar spärr och har tagit slut. En slutsats man kanske 
kan dra är; att vara varm av motivation på jobbet är hälsosamt och 
bra men man kanske inte ska vara glödhet för länge.

SEDDA, HÖRDA OCH BEHÖVDA – DET ÄR HÄLSOSAMT
Möjligheterna att påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras 
har också betydelse för hur mycket man är sjukskriven. Här ser vi 
liknande tendenser som för motivation. 

Bara hälften (49%) av de som varit sjukskrivna 2 till 4 veckor är 
nöjda med möjligheterna att påverka hur sina arbetsuppgifter ska 
genomföras. Motsvarande siffra för de som inte varit sjukskrivna 
alls är 68 %. Även här ser vi att de som varit sjukskrivna mer än 
en månad är något mer nöjda med möjligheterna att påverka sitt 
jobb jämfört med de som varit borta 2-4 veckor. Troligen kan här 
fi nnas samma förklaringar som för frågan om motivation.

Att ha höga krav i jobbet verkar inte vara sjukdomsframkallande. 
När vi frågade landets anställda om kraven i jobbet ökat det se-
naste året så instämmer de som inte varit sjukskrivna i större ut-
sträckning jämfört med de som varit sjukskrivna. 

Av diagrammet framgår bland annat att bara 46% av de som varit 
sjukskrivna 1-3 månader håller med om att kraven ökat det senaste 
året. De som inte varit sjukskrivna eller sjukskrivna max två veckor 
håller i större utsträckning ( 61%) med om att kraven ökat i jobbet. 
Det verkar alltså inte vara ökade krav i arbetet som gör folk sjuk-
skrivna, snarare tvärtom.

Däremot ser vi en annan skillnad i hur man upplever arbets- 
volymen. De sjukskrivna håller i mindre utsträckning med om att 
arbetsvolymen är lagom jämfört med de som inte har någon sjuk-
dag alls. Man får alltså skilja på arbetsvolym och krav.

Att vara sedd, hörd och behövd är viktigt för hälsan och minsk-
ning av sjuktalen. Så kan man sammanfatta budskapet i dessa tre 
diagram. 
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Jag känner mig motiverad i mitt 
arbete / antal sjukdagar per år

Jag känner mig motiverad i mitt 
arbete / antal sjukdagar per år

Jag känner mig motiverad i mitt 
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FYSISK MILJÖ
Hur är det med den fysiska miljön. Hur mycket påverkar den och 
vad säger landets anställda själva? Även här ser vi ett klart samband.  
Endast 33% av de som varit sjukskrivna 2-4 veckor är nöjda med 
det dagliga arbetet i vad mån man är utsatt för damm, kemiska äm-
nen, buller eller liknande. Motsvarande siffra för de som inte varit 
sjukskrivna är 53%.

Det vi ser av denna redovisning är att en mängd faktorer på ar-
betet påverkar sjukskrivningen. Till detta kommer naturligtvis 
det största faktorn – sjukdom – arbetsrelaterad eller inte.  

Det i denna artikel redovisade material från jobbhälsobarometern 
utgör endast en bråkdel av den information som fi nns (se fakta-
ruta).  

ANSTÄLLDA ÄR NÖJDA MED SIN FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
Företagshälsovården får gott betyg i SKIs undersökningar. SKI 
genomför också andra undersökningar om hur vi som brukare av 
olika tjänster upplever servicekvaliteten. Frågorna är exakt desam-
ma som vi nu ställt till anställda när det gäller företagshälsovården 
och resultaten är alltså jämförbara. På frågorna om man är nöjd to-
talt sett, i relation till förväntningar respektive i relation till ideal 
verksamhet så får företagshälsovården högst betyg i jämförelse 
med ett antal andra serviceområden inom angränsande områden 
såsom grundskola, hälso- och sjukvård, försäkringskassan, sak- res-
pektive livförsäkringsbolag. 

Av diagrammet framgår att 57 % är nöjda eller mycket nöjda med 
sin företagshälsovård i relation till en ideal företagshälsovård. 
Motsvarande siffra för exempelvis försäkringskassan är 19%. 
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Ok med damm, kemiska ämnen, 
buller eller liknande i arbetet / antal 

sjukdagar per år
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Hur nöjd är du i relation till en ideal 
service/verksamhet

Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Svensk Företags-
hälsovård och SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Resultaten bygger på tele-
fonintervjuer med bortåt 5000 svenskar i åldern 20-67 år och som 
jobbar minst halvtid och speglar de anställdas uppfattning. Resultaten 
är statistiskt säkerställda. Den senaste undersökningen genomfördes i 
juni 2008. FSFs syfte med jobbhälsobarometern är att ta fram underlag 
på nationell, regional, sektoriell nivå mm som rör företagshälsovårdens 
insatser inom hela den svenska arbetsmarknaden. 

FSF kommer successivt att redovisa olika delar med mer professionella 
kommentarer från företagshälsovårdens medarbetare.
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Ta med dina kunder och kom på 
Arbetslivsdagen 2009   
18 februari på Clarion Hotel Sign, Stockholm
En konferens med fokus på arbetsförmågan i arbetslinjen  med bland andra
socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

FSF anordnar i samarbete med Svenskt Näringsliv, Almega, Unionen/TCO, LO, SACO, Arbetsmiljöverket, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges HR-förening och NIDAB Networking AB 2009 års 
Arbetslivsdag med fokus på arbetsförmågan i arbetslinjen.

Färre ska försörja fler – ett samhällsperspektiv. 
Hur kan mer av all arbetsförmåga i landet tas till vara? Hur ökar vi chanserna att fl er fi nns kvar längre i arbetslivet? 

Friska medarbetare ger friska och konkurrenskraftiga företag – ett organisationsperspektiv. 
Vad kan vi och andra bidra med? Vilka regelverk behövs och vilka verktyg är mest effektiva?

Friska företag ger friska medarbetare – ett individperspektiv. 
Hur sänker vi sjuktalen och får fl er långtidsfriska? Hur minskar vi utanförskapet?

Konferensen vänder sig till nyckelpersoner på hela arbetsmarknaden. Bland de medverkande återfi nns ledande 
beslutsfattare, forskare och experter inom arbetslivet.  

Mer information kommer att finnas under hösten på www.foretagshalsovard.se
Cristina Husmark Pehrsson

Foto: Hanna Teleman
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Ny utbildning

Företagshälsovårdskunskap 7,5 hp

Utbildningen genomförs i internatform på en kursgård i Stockholmsområdet 
under sju dagar uppdelat på tre sammankomster, 
13-15 januari, 9-11 februari samt 4 mars. Sista anmälningsdag 15 november.

Pris 19.995:- exkl. moms. För medlemmar i FSF 14.995:- exkl. moms. 
Kostnader för internat samt litteratur tillkommer. 

Nästa kursomgång startar 25 augusti 2009 (25-27/8, 22-24/9, 22/10).
För mer information och anmälan se www.foretagshalsovard.se.
För frågor angående utbildningen kontakta Marie Dahlgren, 
marie.dahlgren@foretagshalsovard.se, telefon 070-456 35 55

Ewa Wigaeus Tornqvist 

I stark konkurrens med fl era tunga lärosäten blev det Kungliga Tekniska Högskolan, KTH 
- Teknik och Hälsa, som fi ck uppdraget att skapa en branschunik introduktionsutbildning i 
Företagshälsovårdskunskap tillsammans med FSF. 
– Vi är naturligtvis mycket stolta och glada för förtroendet och är synnerligen angelägna om 
att skapa en unik tvärvetenskaplig utbildning för framtidens företagshälsovård, säger Ewa 
Wigaeus Tornqvist, professor på KTH och med ett förfl utet inom utbildningar till företags-
hälsovården. 

Avsikten med en gemensam grundutbildning är från föreningens sida att förmedla en ge-
mensam grundsyn på företagshälsovårdens roll och arbetsuppgifter och öka förståelsen för 
de olika yrkesrollerna så det professionella samarbetet i FHV-verksamheten främjas. Med 
utbildningen hoppas FSF att deltagarna också ska få förutsättningar för att utveckla och öka 
förståelsen för sin konsultroll och det mål och resultatbaserade tankesättet som råder inom 
företagshälsovårdens verksamhet.
– Våra medlemmar har under många år efterfrågat en professionsgemensam utbildning som 
framförallt vänder sig till nyanställda och som tar upp de specifi ka områden och förutsätt-
ningar som råder inom branschen och som inte får så stort utrymme på de traditionella 
yrkesutbildningarna, säger Marie Dahlgren som ansvarar för utbildningen på FSF. 

UTBILDNINGEN STARTAR I JANUARI 2009, teori och praktik kommer att varvas med olika in-
teraktiva moment. Under tre intensiva dagar på en kursgård i Stockholmsområdet ska frågor 
som rör organisation, ledarskap, kundrelationer, kommunikation, etik och de specifi ka 
förutsättningar FHV har på marknaden behandlas. Ett arbete på hemmaplan under några 
veckor ska få deltagarna att fundera över hur teorin stämmer överens med praktiken innan 
det är dags för en ny träff under tre intensiva dagar igen med ämnen som rör hälso- och 
sjukvårdsprocessen, arbetsmiljöfrågor och lagar ska bearbetas. Ytterligare ett arbete på 
hemmaplan under fyra veckor ska avverkas innan det är dags för en avslutande samman-
fattande dag med refl ektion, examination och återkoppling. Efter utbildningen ska kurs-
deltagaren förhoppningsvis lättare förstå och praktiskt kunna verka inom dagens krav på 
adekvat företagshälsovårdsverksamhet. FSF hoppas att utbildningen ska ge deltagarna 
bättre förutsättningar för att kunna bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av bran-
schen och också få dem att se och förstå vad som främjar god hälsa även på organisationsnivå 
samt förstå sambanden mellan hälsa, effektivitet och bra verksamhet.

För att främja en gemensam grundsyn på företagshälsovårdens roll och 
arbetsuppgifter startar FSF tillsammans med KTH redan i januari den 
första omgången av den efterfrågade introduktionsutbildningen i Företags-
hälsovårdskunskap.
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Handledarutbildning från Prevent  
VD:ar och ledare i mindre företag kan bli mycket 
säkrare i sina roller om de lär sig det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet. Det bidrar i sin tur till företagets 
utveckling och verksamhet. Prevents nya utbildning 
ger företagshälsovården metoder och verktyg för det.

Utbildningen är framtagen i samarbete med verksamhetskonsulter och rep-
resentanter från företagshälsovården. Den heter FöretagSAM och riktar sig 
främst till små företag och idén är att den ska genomföras av landets företags-
hälsovård. Därför bjuder Prevent in företagshälsor till en handledarutbildning 
som kommer att genomföras på tio platser runt om i landet. 

På handledarutbildningen beskrivs hur FöretagSAM kan genomföras med hjälp 
av det framtagna utbildnings- och handledarmaterialet. Det fi nns också ett ex-
tranät som tagits fram i syfte att stödja utbildningens deltagare och handledare. 
Läs mer om utbildningen på www.foretagsam.net.

Utbildningen är en affärsmöjlighet där företagshälsovården får tillfälle att 
stärka sina relationer med företagens ledning. Det anser Susanne Rönngren, vd 
Commodia, Östersund och Göran Carlzon, vd Servicehälsan i Värmland, som 
medverkat vid framtagningen av utbildningen.

- VD:ar och chefer som sätter fokus på arbetsmiljön utvecklar lönsamma företag 
på ett effektivt och roligt sätt. De tar till vara sina medarbetares hela engagemang 
och kompetens, säger Susanne Rönngren.

- Vår ambition är att hjälpa chefer och ledare i mindre företag att bli tryggare 
i sin roll, när det gäller de här frågorna, att klara av det förebyggande arbetet, 
rehabilitering och svåra situationer, avslutar Göran Carlzon.

HÄR GENOMFÖRS HANDLEDARUTBILDNINGARNA
4/11 Göteborg 24/11 Borlänge 3/12 Umeå
5/11 Malmö 1/12 Stockholm 4/12 Luleå
17/11 Växjö 2/12 Sundsvall 9/12 Linköping
19/11 Karlstad

Inledning
Marie Rubertsson-Nerén, Prevent

Varför ska FHV genomföra utbildningen?
Susanne Rönngren, Commodia 
Göran Carlzon, Servicehälsan i Värmland

Genomgång av handledarmaterial 
Ulf Eldefors, verksamhetskonsult 

Frågor och diskussion 

INFORMATION OCH ANMÄLAN

Om du har frågor om handledarutbildningen kan 
du gärna ringa:

Susanne Rönngren, vd Commodia, 
063-19 43 14, susanne.ronngren@commodia.se 

Göran Carlzon, vd Servicehälsan i Värmland, 
054-19 00 55, goran@servicehalsan-varmland.se

Marie Rubertsson-Nerén, Prevent, 
08-402 02 47, marie.rubertsson-neren@prevent.se

Anmälan till handledarutbildningen görs till: 
Boel Eriksson, Prevent. 
08-402 02 42, boel.eriksson@prevent.se 

Deltagarantalet är begränsat till 15 personer per 
tillfälle och avgiften är 1 000 kr + moms per person. 
I avgiften ingår inloggning till extranätet 
med tillgång till allt handledar- och deltagarmaterial.

PROGRAM
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Sveriges mest köpta tavla?

www.firstaid.cederroth.com

Cederroth Ögondusch 
kan monteras på tavlan.

NYHET!
Lättförståeliga
Första Hjälpen-
instruktioner i 
bildform.
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Läkarförbundet fokuserar i dagarna på en 
ökad uppmärksamhet kring begreppet pa-
tientsäkerhet (       ), vilket ligger helt i linje 
med föreningens eget pågående arbete 
av en kvalitetssäkring för områdena diag-
nostik, behandling och rehabilitering inom 
FHV. Företagsläkarnas insatser på hälsorna, 
oavsett som verksamhetschefer eller inte, är 
mycket viktiga för att på ett bra sätt ansluta 
till regeringens och parternas ambitioner om 
en första linjens sjukvård för den arbetande 
befolkningen. 
Artiklarna i detta nummer styrker också 
uppfattningen att god patientsäkerhet 
innebär att vi tar ett eget ansvar för hur 
kvalitetssäkring bedrivs i olika områden, 
även innefattande medicinsk apparatur, 
metodik och validitet av analyser.
Som ett led i arbetet att systematiskt följa 
acceptansen av beslutsstöd och hur sjuk-
skrivningsprocessen bedrivs genomfördes 
under försommaren en enkät över hur 
företagsläkarna uppfattar den hjälp som 
beslutsstödet kan innebära och hur effek-
tivt sjukskrivningsprocessen bedrivs. Vi var 
tidigt ute eftersom stödet bara varit i gång 
några månader, men resultatet kunde an-
vändas i en diskussion tillsammans med FSF 
och företrädare från Socialstyrelsen och 

Försäkringskassan. Ett tydligt besked var Försäkringskassan. Ett tydligt besked var 
att i nio fall av tio kunde rehabiliteringspro-
cessen påbörjas inom 14 dagar. Man angav 
också att det som försvårade handlägg- 
ningen var i hög utsträckning landstingens 
och Försäkringskassans nuvarande rutiner. 
Vi arbetar nu på att omarbeta och förfi na 
enkäten. En ny undersökning med den nya 
versionen planerar vi att genomföra under 
december månad och hoppas då på ett ännu 
bättre svarsresultat än de nära hälften som 
svarade första gången. Mer erfarenhet har 
också vunnits av beslutsstödet och psyki-
atriska diagnoser har tillkommit under året 
som gått, så att alla kan svara med större 
exakthet.
Samtidigt belyser detta också nödvän-
digheten av att de lokala diskussionerna 
med landstingen om FHV-avtal kommer 
igång. Vi har hittills inte sett något massivt, 
sprudlande intresse, vilket är lite förvånande. 
En första linjens sjukvård som samtidigt har 
fokus på en snabb och effektiv hantering av 
sjukskrivingar borde ligga i allas intresse. 
I de fl esta fall är också någon typ av medi-
cinsk service i form av laboratorieunder-
sökningar och röntgen en förutsättning för 
att processen skall bli patientsäker, då de nya 
skärpta kraven för sjukpenning kräver 

korrekt sjukdomsdiagnos. I fl era landsting korrekt sjukdomsdiagnos. I fl era landsting 
fi nns idag inget avtal om detta, vilket blir till 
men för patienten och kraftigt motverkar de 
mål man vill uppnå.
Företagsläkarna måste ta aktiv del i de lands-
tingslokala samarbetsgrupperna för att på 
ett bra sätt kunna påverka diskussionerna 
så att vi får rätt förutsättningar att bedriva 
vårt arbete på ett professionellt sätt med 
bra kvalitet. Inte minst måste kompetens-
frågorna och möjligheter till en ökad vidare-
utbildning lyftas fram i diskussionerna.

Jan Rosén
Ordförande

tientsäkerhet (       ), vilket ligger helt i linje 
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Notiser

Handledarutbildning 26-27 januari
Denna utbildning har tidigare drivits av ALI och Arbets- och 
Miljömedicinska kliniken i Uppsala. Från och med i år kommer 
vi att driva den i egen regi med ekonomisk hjälp från FHV-
kommittén.
Handledarutbildningen är ett krav för att kunna handleda blivande 
företagsläkare under två år efter genomgången utbildning. För 
att kunna delta i utbildningen krävs att du är specialist i Företags-
hälsovård.
Utbildningen ger dig en möjlighet att skapa en bra plan för hur du 
skall genomföra handledningen. Det är mycket viktigt att vi kan 
hjälpa nya kollegor genom erfarenhet och goda råd.

Vi behöver fl er handledare - anmäl dig till Yvonne Krüger snarast!
yvonne.kruger@slf.se

TID 
Den 26-27 januari 2009. 
Kursen startar tisdag 26/1 kl. 09.30 och slutar onsdag 27/1 kl. 16.00.

PLATS 
Kursgården Balingsholm i Huddinge, Stockholm.

KOSTNAD
 1 500 kr. + moms. Övernattning med helpension.

Ersättning för läkarutlåtanden 
– ny ersättning
Försäkringskassan ändrade den 15 februari tidigare 
ersättningsnivåer för läkarutlåtande till 2200 kr. Det 
skall gå att efterdebitera ersättning för de intyg där 
man tagit för lite betalt.

Ersättningen för läkarutlåtanden har varit oförändrade 
sedan 2001 och gav små incitament att lägga tid och 
kraft på att skriva sådana. Mot denna bakgrund får vi 
konstatera att beloppen höjts. Ändringen innebär att 
de tidigare ersättningsnivåerna på 125, 275 och 750 kr 
beroende på utlåtandets svårighetsgrad ersätts med ett 
enhetligt arvode på 2200 kr. I arvodet ingår att läkaren 
svarar på kompletterande frågor om något saknas eller 
är oklart.

Dessutom införs en begränsning i ersättningen för det 
särskilda läkarutlåtandet. Grundarvodet för ett sär-
skilt läkarutlåtande är även fortsättningsvis 4500 kr. 
Om det tagit mer än tre timmar att utfärda, kan det i 
stället ersättas med 1500 kr per timme. En övre gräns på 
12 timmar (18 000 kr) har införts. Nivån gäller endast 
de läkare som genomgått den fördjupade försäkrings-
medicinska kursen. 

Information om detta fi nns på Försäkringskassan under 
Mer information – RFFS 1977:27. Du kan också hämta 
hem hela Riksförsäkringsverkets förordning som PDF-
fi l från Företagsläkarföreningens hemsida.
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TIDIG UPPTÄCKT
Motiven för att tidigt upptäcka (identifi era) narkotikamissbruk på 
en arbetsplats kan vara att förebygga ökad risk för olycksfall, ökad 
frånvaro, ökad risk för ohälsa etc. Ett av problemen med tidig upp-
täckt av narkotikakonsumtion är dock att det är svårt att identi-
fi era kännetecken (signaler) som tyder på att en medarbetare miss-
brukar narkotika. I en vetenskaplig översiktsartikel presenterades 
olika ”tänkbara” beteendekännetecken vid narkotikamissbruk. 
Exempelvis nämns fem centrala signaler: sen ankomst till arbetet, 
tillfällig frånvarodag, förändringar i arbetsprestation, ekonomiska 
bekymmer och humörsvängningar. Författarna framhåller själva 
i sina slutsatser att dessa ”kännetecken” inte kan utgöra en säker 
grund för misstanke om narkotikamissbruk. Det är med andra ord 
svårt att i ett tidigt skede identifi era ett möjligt narkotikamissbruk 
”på fri hand”. Det är troligen först när missbruket orsakar mer all-
varliga konsekvenser som möjligheten ökar för identifi ering. De 
erfarenheter som fi nns från arbetsplatser visar att det kan gå fl era 
år innan kännetecknen blir tydliga, vilket kan leda till att rehab-
iliteringsinsatsen erbjuds i ett alltför sent skede.

Mot bakgrund av ovanstående kunskap är det av betydelse att 
fundera över metoder som ökar möjligheten till tidig upptäckt av 
narkotikmissbruk. Narkotikatester (drogtester) har bedömts vara 
just en sådan metod. Det är viktigt att framhålla att narkotika-
tester måste ses och implementeras som en del av ett preventions-
program.

Narkotikatester – en möjlig metod för FHV som 
kräver eftertanke och kvalitetskrav.

FÖREKOMST
Exakt kunskap om narkotikamissbrukets 
omfattning på svenska arbetsplatser är 
tyvärr bristfällig, även om studier visar att 
narkotikaanvändning förekommer bland 
anställda. Det fi nns exempelvis under-
sökningar som visar att det bland kända 
narkotikamissbrukare fi nns personer som 
är i arbete. Även befolkningsstudier med 
självrapportering har visat att det fi nns 
personer i arbetsför ålder som använt nar-
kotika. I den årliga nationella folkhälso-
enkäten (2004–2006) som riktar sig till 
personer i åldrarna 16–84 uppger drygt 10 
procent (700 000 personer) att de prövat 
cannabis någon gång i livet. I den yngre 
åldersgruppen 16–29 år uppger hela sex 
procent att de använt cannabis det senaste 
året. I en befolkningsstudie från Karolinska 
Institutet rapporterade 3,1 procent att de 
hade använt narkotika senaste året. 

NARKOTIKAPREVENTION I ARBETSLIVET
Erfarenheter från preventionsprogram
inom arbetslivet för en nykter och nar-
kotikafri arbetsmiljö har visat att en kom-
bination av fl era åtgärder erfordras för att 
arbetet ska bli framgångsrikt. Exempel på 
en sådan kombination av olika åtgärder kan 
vara: en skriven policy, information till all 
personal, utbildning av arbetsledare/chefer 
och andra nyckelpersoner, erbjudande om 
screening och kort rådgivning av alkohol-
vanor, tester för att kontrollera nykterhet 
och narkotikaanvändning samt mer eller 
mindre omfattande rehabiliteringsinsatser. 
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NARKOTIKATESTER - SÄRSKILDA KVALITETSKRAV
I samband med att drogtestningen började användas för annat än 
det strikt kliniska ändamålet som t.ex. för testning av anställda, 
ökade kravet på och intresset för metodens tillförlitlighet. Redan 
i början av 1990-talet väcktes frågan i Sverige. Detta medförde 
ökade krav på att kunna säkra (verifi era) testresultaten och labora-
torierna skaffade snart kompetens för detta. Forskare har fram-
hållit att såväl provtagning som analyssystemen måste omfattas 
av ett tydligt kvalitetssäkringsprogram så att felaktiga resultat 
elimineras. I Sverige är det SWEDAC som efter prövning utfär-
dar ackreditering enligt en internationellt antagen standard. Både 
SWEDAC och Socialstyrelsen framhåller att tester som syftar till 
kontroll (arbetsplatstestning, körkortsärenden, vårdnadsärenden, 
etc) ställer särskilt höga krav på kvalitet och säkerhet. Exempelvis 
är ”snabbtester” inte användbara för testning inom arbetslivet. 

En viktig del i kvalitetssäkringen är att provtagningen genomförs av 
medicinskt utbildad personal som till exempel en företagssköter-
ska. En annan viktig komponent är själva analysen av provet som 
ska göras på ett laboratorium som är godkänt (ackrediterat) för att 
genomföra narkotikaanalyser just i arbetslivet. Ytterligare en viktig 
komponent av kvalitetssäkringen är den slutliga bedömningen av 
analyssvaret från laboratoriet. Bedömningen bör genomföras av en 
specialistläkare som har genomgått en så kallad MRO-utbildning 
(MRO=Medical Review Offi cer). MRO-läkarens uppgift, som 
med fördel kan vara en FHV-läkare, är bland annat att bedöma 
och utesluta alternativa medicinska förklaringar till ett positivt 
analyssvar.MRO-läkaren skall säkerställa att såväl provtagning 
som analys på laboratoriet genomförts på ett korrekt sätt varför 
denna funktion bör vara frikopplad från både laboratoriet och 
den organisation där provtagning skett. Denna funktion fi nns för 
att minimera möjligheten till falskt positiva provsvar eftersom ett 
sådant kan medföra förödande konsekvenser för den enskilde. Ett 
drogtest innebär intrång på individens integritet. För att detta ska 
kunna motiveras krävs att drogtestet är fullt tillförlitligt. Social-
styrelsen anser att endast laboratorier godkända av SWEDAC ska 
användas.
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U. Hermansson, 2008

Kvalitetssäkrade narkotikatester i arbetslivet
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PÅVISA NARKOTIKAINTAG
Vad gäller detektionstiden för de olika analysmetoderna så beror 
denna på dos (frekvens, kvantitet) och på vilken metod som 
används. Uppenbart är att hårtester har längst detektionstid. 
Denna metod är dock högst tveksam att använda sig av som ge-
nerell testmetod i arbetslivet med tanke på att det bl.a. krävs c:a 
100 hårstrån samt att analysmetoden är kostsam. Urintester är den 
metod som har näst längst detektionstid och hitintills den enda 
metodiken som godkänts av SWEDAC för arbetslivet. Metoden 
är väl utprovad och har gott vetenskapligt stöd i hela världen och 
kan utföras på ett tiotal laboratorier i Sverige (se SWEDACs hem-
sida) och på fl era hundra laboratorier över hela världen. Kortast 
detektionstid har drogtester som utnyttjar blod- eller salivprov. 
Blodtester används inom trafi kmedicinen för att påvisa narkotika-
påverkan och det pågår forskning som syftar till att om möjligt 
komplettera blodprov med salivtester. Detta för att bland annat 
möjliggöra en provtagning vid vägkanten. Dock har det veten-
skapliga underlaget för salivtester visat sig vara allt för bristfälligt 
för att analysmetoden skall accepteras som en ”screeningmarkör” 
för att identifi era narkotikapåverkan i trafi ken. Detta innebär i 
dagsläget arr salivtester inte är något alternativ för arbetsplats-
testning ett faktum som tydliggörs av att SWEDAC inte godkänt 
metoden för arbetsplatstestning. 

PREVENTIONSEFFEKT
Jag har nyligen på uppdrag av Statens Folkhälsoinstitut granskat 
den vetenskapliga litteraturen som gäller narkotikaprevention i 
arbetslivet. Uppenbart är att det fi nns studier som indikerar att 
narkotikatester (urinprover) på en arbetsplats kan ha en viss pre-
ventiv effekt på droganvändning, frånvaro, färre olyckor och min-
skad ohälsa. Men här krävs mer forskning för att vi med säkerhet 
skall kunna uttala oss om storleken på denna effekt.

Ulric Hermansson
Universitetslektor vid 

Karolinska Institutet/Beroendecentrum i Stockholm
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Tillförlitliga provsvar är en förut-
sättning för att kunna ställa rätt 
diagnos och ge patienten rätt 
behandling. Provsvaren ska vara 
tillförlitliga oavsett var i landet 
och vid vilken typ av laboratorium, 
avdelning eller mottagning analysen 
sker. För att försäkra sig om detta 
krävs att analyskvaliteten kontroll-
eras regelbundet. 

EQUALIS (Extern kvalitetssäkring inom 
laboratoriemedicin i Sverige)  är ett icke 
vinstdrivande bolag som ägs av SKL Före- 
tag  AB  (Sveriges  Kommuner  och  Lands-
ting),     Svenska    Läkaresällskapet    och 
Institutet för Biomedicinsk Laboratorie-
vetenskap. Det övergripande målet för 
EQUALIS är att öka patientsäkerheten 
genom att höja kvalitet och tillförlitlighet 
inom den laboratoriemedicinska verksam-
heten i Sverige. I syfte att uppnå detta mål 
anordnar EQUALIS program för extern 
kvalitetskontroll av laboratorieanalyser 
(kvalitetssäkringsprogram). Den externa 
kvalitetskontrollen ger deltagarna en 
uppfattning om hur väl det egna provsvaret 
överensstämmer med övriga deltagares 
provsvar och med det förväntade resultatet. 
Den kan avslöja problem med utrustning 
och metoder samt visa om analyskvaliteten 
är tillräckligt bra.

PATIENTNÄRA ANALYSER
Inom företagshälsovården utförs ibland 
patientnära analyser, d v s biomedicinska 
undersökningar som utförs nära patienten 
i samband med provtagning, oftast 
utanför sjukhusens centrallaboratorier. 
Hur kan man försäkra sig om att provsvar 
från patientnära analyser är tillförlitliga? 
Externa kvalitetssäkringsprogram fi nns 
även för patientnära analyser!

För närvarande deltar 29 företagshälso-
vårdsmottagningar i EQUALIS utskick 
av externa kontroller, och har insett 
värdet av att kvalitetssäkra sin patientnära 
diagnostik. 

ENKÄT TILL FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSMOTTAGNINGAR
För att få en bild av den patientnära 
analysverksamheten inom företags-
hälsovården skickade EQUALIS våren 
2007 en enkät till 529 företagshälso-
vårdsmottagningar varav 134 svarade. 
P-Glukos , B-Hemoglobin, urinsticka 
och totalkolesterol utgör tillsammans 
73 % av de patientnära analyserna enligt 
enkätsvaren. Andra undersökningar som 
görs är triglycerider, CRP och snabb-
diagnostik av grupp A streptokocker. 
Majoriteten av dem som utför analyser är 
sjuksköterskor/företagssköterskor (80 %). 
Dessa ansvarar även för instrumenten till 
73 %. 40 % uppger att de deltar i externa 
kontrollutskick (kvalitetssäkringsprogram) 

Kan man lita på provsvaren?
t ex från EQUALIS eller i det egna 
landstingets regi. Av de som svarat 
har majoriteten således ingen extern 
kvalitetskontroll av sina analyser. På frågan 
om man använder någon typ av kontroll 
svarar 94 % ja. Det är framför allt interna 
kontrollprover som används (prover 
med känt innehåll som tillhandahålls 
av tillverkarna av analysutrustning). 
Flertalet av de som svarat får utbildning 
på instrumenten, framför allt av instru-
menttillverkare, men även av personal på 
sjukhusens centrallaboratorier. I ett fåtal 
fall utgör bruksanvisningen den enda 
källan till utbildning. Mer än hälften har 
uppgett att de saknar uppföljning av den 
utbildning de fått.  
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Anna Karlsson, Carita Krook Persson, 
Marie Lundberg och Anita Svahn 

EQUALIS AB

VARFÖR SKA MAN ANALYSERA EXTERNA KONTROLLER? 
Regelbunden analys av leverantörens 
interna kontroller ger en uppfattning om 
analysmetodens spridning. För att jämföra 
hur det egna resultatet överensstämmer 
med resultat från andra enheter krävs 
regelbunden analys av externa kontroller, 
exempelvis genom deltagande i EQUALIS 
kvalitetssäkringsprogram. Vi kan ge några 
exempel på värdet av denna verksamhet. 
En deltagare lämnade svaret 5,3 mmol/L 
för P-glukos när det förväntade värdet 
var 12,3 mmol/L. Deltagandet i extern 
kvalitetssäkringsverksamhet möjliggjorde 
att felet upptäcktes och att orsaken 
kunde identifi eras. När det gäller 
mononukleostester hade bara ca hälften 
av deltagarna förväntat svar 1997. Problem 
diskuterades   och   metoder   utvecklades 
och idag har nästan 100 % av deltagarna 
förväntat svar. Resultat från utskick inom 
EQUALIS externa kvalitetssäkrings-
program har även bidragit till nationell 
standardisering av HbA1c och PK(INR). 
Värdet av extern kvalitetskontroll är således 
stort, både för den enskilda verksamheten 
och för patientsäkerheten i allmänhet.

DELTAGANDE I EXTERNT KVALITETSSÄKRINGSPROGRAM, 
HUR GÅR DET TILL?
Prover med okänt innehåll skickas till ett 
stort antal laboratorier, mottagningar och 
avdelningar i hela landet. Provmaterialet 
ska analyseras som ett vanligt patientprov 
och resultatet rapporteras tillbaka till 
EQUALIS som gör en databearbetning. 
En rapport där eget resultat jämförs med 
övriga deltagares avidentifi erade resultat, 
och med förväntat resultat, skickas 
tillbaka till deltagaren med kommentarer 
från experter inom området. 

ANVÄNDARMÖTEN
EQUALIS anordnar årliga utbildnings-
möten inom varje verksamhetsområde, 
med föreläsningar, uppföljning av 
kontrollutskicken och diskussion kring 
kvalitetshöjande åtgärder. I år arrangeras 
mötet för ”Patientnära analyser” den 28-
29 oktober i Uppsala. För anmälan och 
program se www.equalis.se.

KAN MAN LITA PÅ PROVSVAREN? 
Ja, med ett gediget kvalitetsarbete kan 
man det! Deltagande i externa kvalitets-
säkringsprogram är ett värdefullt verktyg i 
detta arbete!!

Mer information om EQUALIS 
verksamhet hittar ni på 

WWW.EQUALIS.SE
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SCI-93 test 
- ett bra instrument vid bedömning/omhändertagande 
   av svåra rehabiliteringsärenden.

JAG HAR ARBETAT SOM FÖRETAGSLÄKARE i 23 år. Stor 
del av min arbetstid har varit och är fort-
farande förlagd till rehabilitering/arbets-
relaterad sjukvård. Jag tror att jag delar er-
farenheten med många andra företagsläkare 
att andelen svårlösta rehabiliteringsfall ökat 
under de sista 10-15 åren. Detta kan bland 
annat ha att göra med införande av mer 
komplicerade arbetsuppgifter samt högre 
arbetstakt där vissa individer inte klarat av 
att hänga med i utvecklingen. Särskilt svårt 
har jag upplevt att det har varit att på ett 
vederhäftigt och tydligt sätt bedöma och 
arbeta med ärenden där stor del av prob-
lematiken legat på det mentala planet.
Hösten 2006 fi ck jag av en kollega under 
vår gemensamma kurs i ”Organisations-
medicin och Hälsovetenskap” tips om ett 
bra utvärderingsinstrument vid namn SCI-
93. Jag införskaffade grundmaterialet och 
upplevde omgående en mycket stor nytta 
av detta. Jag har arbetat aktivt med detta 
test sedan dess och är nu certifi erad för att 
använda testmaterialet utan handledning.

STRESS AND CRISIS INVENTORY- 93 (SCI-93) är 
ett vetenskapligt baserat kartläggningsin-
strument som utgår ifrån objektrelations-, 

stress- och kristeorier. Testet erbjuder en 
möjlighet att erhålla kvantitativa mått på 
patientens upplevelse av besvär inne- 
fattande psykiska, muskulära samt auto-
noma/hormonella aspekter. Vidare skapas 
ett processperspektiv med avseende på be-
tydelsen av följande: traumatisk händelse, 
förlust av hälsa och funktion, komma i ar-
bete alternativt att få sjukersättning/pen-
sion.
Detta kartläggningsinstrument har bland 
annat använts på tidigare inneliggande 
utredningspatienter på dåvarande Riks-
försäkringsverkets sjukhus i Tranås. In-
strumentet omnämns även som lämpligt 
kartläggningsinstrument i Försäkrings- 
kassans handbok för SASSAM vilken de-
lats ut till de läkare som gått s.k. SLU-ut-
bildning.
SCI-93 har tagits fram av två erfarna 
läkarkollegor: Orvar Nyström, medicin-
läkare med erfarenhet av både företags-
hälsovård, rehabiliteringsmedicin samt för- 
säkringsmedicinska bedömningar samt 
Curt Nyström, psykiater.

JAG HAR ANVÄNT MIG AV SCI-93 :
-På patienter där jag har haft svårt att rik-

tigt få grepp om vad som är den ”egentliga” 
orsaken till de besvär som patienten lyfter 
fram.
-Där patienten inte tillfrisknar inom ”nor-
mal” tidsram (socialstyrelsens beslutsstöd 
kan här vara till hjälp för att avgöra vad som 
är ”normalt”).
-Vid utredningar av patienter med bety-
dande ohälsoupplevelse och där  
  någon klar diagnos inte kunnat ställas.

Användning av SCI-93 har vid lång- 
dragna terapiresistenta ärenden lett till 
diagnostiska klargöranden och har även 
gett möjlighet att prognosticera om det 
överhuvudtaget är möjligt och rimligt att 
rehabilitera patienten till arbete. Instru-
mentet har även gett indikationer om i 
vilken grad och under vilka förutsättningar 
individen kan tänkas klara av att arbeta i 
fortsättningen.
Vid fl era tillfällen där jag sedan tidigare har 
haft en långdragen kontakt med patienten 
så har samtalet vid SCI-93 testet gett en för 
mig mycket värdefull fördjupning av min 
förståelse av bakomliggande problematik 
vilket har gett vägledning till fortsatt in-
riktning av rehabiliteringen.
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I SOCIALSTYRELSENS BESLUTSSTÖD KAPITEL 5 står 
omnämnt att diagnosen F43 (anpassnings-
störning och reaktion på stress) inte skall 
användas som sjukskrivningsorsak. Ans-
varig läkare hänvisas här till rekommenda-
tion att använda sig av diagnoserna F43.0- 
F43.9 dvs en mer ingående beskrivning av 
kriterierna för diagnos. SCI-93 test kan här 
vara ett stöd för att närmare specifi era till-
ståndet. 
Min uppfattning är att SCI-93 är ett vik-
tigt kartläggningsinstrument som möjlig-
gör för oss inom företagshälsovården att 
utföra heltäckande professionella arbets-
förmågebedömningar.
Jag kan på det varmaste rekommendera 
SCI-93 till andra FHV-enheter. Det fi nns 
möjlighet att till en mycket liten kostnad 
delta som ett första steg i årliga seminarier 
eller att söka mer kunskap via: 
www.medendus.se

Karin Nord
Företagsläkare Ådalshälsan Kramfors,

Svenska Företagsläkarföreningens styrelse

Testet har gett mig ”ord” att förklara på ett 
tydligt och förståeligt sätt för både arbets-
givare och Försäkringskassa vad som kan 
och vad som behöver göras med syfte att 
hitta långsiktigt hållbara rehabiliterings-
lösningar. I vissa fall har testet gett även pa-
tienten själv en mer realistisk uppfattning 
om den egna problematiken.

JAG HAR VALT att i min företagsläkarroll själv JAG HAR VALT att i min företagsläkarroll själv JAG HAR VALT
arbeta med testet. Testet kan naturligtvis 
även användas av tillgänglig psykolog på en 
FHV-enhet.
Ofta börjar jag på de ovannämnda patient-
grupperna med en snabbscreening i form 
av ett deltest i SCI-93 avseende autonoma 
symptom, vilket tar ca 10 minuter att ut-
föra. Om det testet ger kraftigt utslag på 
autonom dysfunktion så utreder jag till-
sammans med patienten och arbetsgivaren 
möjligheten att gå vidare med hela SCI-93 
testet. SCI-93 tar med ifyllande, efterföl-
jande samtal samt senare skriftlig tolkning 
totalt ca 5-7 timmar. Vid min insäljning till 
kunderna motiverar jag nödvändigheten 
av testet med att jag vill få fram en för alla 
parter långsiktigt hållbar lösning. Hittills 
har mina kunder både privata samt offent-
liga sådana accepterat att betala för detta. 
Jag har även använt testet som en bilaga i av 
Försäkringskassan begärda särskilda läkar-
utlåtanden (SLU).



Synergonomi - ett viktigt arbetsområde för 
ergonom/leg sjukgymnasten
Medlemmarna i Ergonomisektionen inom LSR som arbetar inom företagshälsovård är leg. sjukgymnaster med 
en påbyggnadsutbildning i företagshälsovård. Ergonom/leg sjukgymnasten arbetar utifrån kunskapen om hur 
människan fungerar, vad man klarar av och vad man är känslig för. I huvudsak arbetar vi med belastningsergonomi, 
ergonomisk riskbedömning och kravspecifi kation och i det ingår alltid syn- och belysningsergonomi. 

En mycket stor del av den yrkesverksamma 
befolkningen använder sig av datorn 
i sitt arbete. I samband med detta får 
många besvär vilket genererar arbete för 
ergonom/leg sjukgymnaster med kunskap 
och intresse för synergonomi.
För att närma sig området bör man vara 
medveten om att det även fi nns andra 
problem, nämligen olika grader av 
läskunnighet, läsförståelse och förmåga att 
formulera sig när man skriver. IT ställer 
stora krav på läskunnighet. Det sägs att 
ca 2 miljoner svenskar inte klarar av de 
krav som ställs på läskunnighet i dagens 
informationssamhälle. I Sverige krävs 
det i dag att invånarna själva kan söka 
information och tillgodogöra sig den. Det 
här ställer höga krav på den som ska kunna 
kommunicera med omvärlden.

När man läser på skärm minskar läs-
förståelsen och det här är inte påverkat av 
läsarens ålder. Att läsa instruktioner och 
information på skärmen ger också ökad 
stress. Vi ”skumläser” mer på skärmen och 
missar lätt viktig information i texten. Att 
läsa på papper passar hjärnan bättre och 
ökar läsförståelsen. 
Det har gått mode i att fatta sig så kort som 
möjligt. Man tror att läsaren tröttnar om 
texten är för lång och därför komprimeras 
den ofta så hårt att alla exempel, som är 
viktiga för minnet, är borttagna. Texten 
blir stram och mottagaren får svårt att 
förstå budskapet. 

Det kan kosta företag och enskilda individer 
stora summor om budskapet missuppfattas 
eller man inte förstår vad man läser.
Att informera är en konst som kräver 
kunskap om hur man bäst formulerar sitt 
budskap.
Studier visar att blicken intuitivt först dras 
till texten och inte till bilden på skärmen, 
vilket är tvärt emot vad som gäller för text 
och bild på papper. Vet den som skriver 
vilka kunskaper mottagaren har eller utgår 
textmakaren från sina egna kunskaper? 
Vet han till vem och vilka grupper texten 
vänder sig, t ex dyslektiker, synskadade, 
pensionärer, personer med dålig kunskap 
i svenska osv? Och förstår mottagaren vad 
som menas? Efterfrågan på lättförståelig 
text och bra kvalité på textinnehåll 
kommer bara att öka!

Hur påverkas textsättande och läsförståelse 
i kontorslandskap?
Rörelser och ovana eller plötsliga ljud stjäl 
uppmärksamhet. Hjärnan är utvecklad för 
att upptäcka faror i omgivningen. Ett ljud 
eller en rörelse gör att uppmärksamheten 
snabbt byter fokus. Kontorslandskap är 
en krävande arbetsmiljö ett ur syn- och 
belysningsergonomiskt perspektiv.

Ann-Katrin Hammarskiöld
Ergonom/leg sjukgymnast

Ergonomisektionen 
inom LSR


