
FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN SOM 
ARBETSPLATSENS STÖD  
I FÖRÄNDRING

Företagshälsovårdens roll i tider av 
förändring är att fungera som en 
expert på sambandet mellan arbete 
och hälsa. I förändring betonas sär-
skilt följande företagshälsovårdens 
uppgifter: 1) arbetsplatsutredningar, 
2) att lägga fram åtgärdsförslag i syfte 
att förbättra arbetsförhållanden och 
främja arbetsförmågan samt  
3) att ge råd, vägledning och infor-
mation i frågor som gäller hälsan och 
säkerheten i arbetet samt arbetsta-
garnas hälsa. I enlighet med model-
len för tidigt stöd av arbetsförmågan 
identifierar man de personer eller per-
sonalgrupper, som är i behov av sär-
skilda stödåtgärder under den plane-
rade förändringen.

Det väsentliga är att företagshälso-
vården har aktuell kunskap om arbets-
villkoren. En arbetsplatsutredning 
görs alltid när arbetet eller arbets-
villkoren förändras avsevärt och 
arbetsgivarens egen riskbedömning 
ska användas när utredningen görs. 
Arbetsplatsutredningen kan vid behov 
kompletteras med en riktad arbets-
platsutredning. Under arbetsplatsut-
redningen är det bra att träffa arbets-
tagarna, även ansikte mot ansikte. 

Förberedelser inför 
förändringen
Arbetsgivaren ska ge företagshälso-
vårdens yrkespersoner och exper-
ter sådana uppgifter om förändring-
ar i arbetet, arbetsarrangemangen 

platsens stödbehov diskuteras inn-
an man tar kontakt i samverkan med 
arbetarskyddet.

Företagshälsovårdens yrkesperso-
ner och experter kan stödja förbere-
delserna inför förändringen genom 
att ge arbetsplatsen information om 
bra, fungerande lösningar och praxis. 

och arbetsplatsens omständighet-
er, som är nödvändiga för att bedö-
ma och förebygga hälsomässiga faror 
eller men som orsakas av arbetet. 
Samtidigt är det bra att fråga huru-
dant stöd företagshälsovården kan 
erbjuda under förberedelserna inför 
den kommande förändringen och även 
medan förändringen pågår. Arbets-
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Företagshälsovården kan också fästa 
arbetsgivarens uppmärksamhet vid 
faktorer som är centrala för arbets-
förmågan och hälsan, såsom
• förändrat arbetssätt och dess 

inverkan på kontrollen över arbetet

• arbetets dimensionering och dess 
inverkan på arbetets belastning

• planering av arbetslokalerna, som 
perspektiv till exempel lokalernas 
funktion, hälsa, användbarhet och 
tillgänglighet.

Samarbete kring planeringen inklu-
deras i företagshälsovårdens verk-
samhetsplan, till exempel att en 
representant för företagshälsovår-
den medverkar i en eventuell föränd-
ringsgrupp, så att aktuell informa-
tion är tillgänglig för båda parterna. 
Det är också bra att komma över-
ens om gemensamma kontrollpunk-
ter under förändringen. Målmedve-
tet och långsiktigt samarbete mellan 
arbetsgivaren och företagshälsovår-
den är desto viktigare ju större eller 
märkvärdigare förändring det är frå-
ga om.

Utgående från arbetsplatsutred-
ningen, företagshälsovårdens övri-
ga insamlade information och för-
ändringens karaktär planerar 
arbetsgivaren, företagshälsovår-
den och arbetarskyddets samar-
betspersonal tillsammans hurudant 
och hur organiserat psykosocialt 
stöd samt rådgivning och vägledning 
erbjuds till chefer, personalens repre-
sentanter och arbetstagare. Stöd 
för den högsta ledningen ska också 
uppmärksammas.

När förändringen börjar
Företagshälsovårdens expertis kan 
utnyttjas i chefernas utbildning. Det 
är viktigt att cheferna repeterar inne-
hållet och metoderna i modellen för 
tidigt stöd innan en större förändring 

börjar. Frågor som ska behandlas är 
bland annat följande:
• Vad är chefens roll?

• Vilka uppgifter och rättigheter har 
chefen?

• Hur kunde man identifiera en per-
son som är i behov av stöd? Hur 
kunde man säkerställa att ingen 
blir lämnad ensam i en förändring?

• Vilka stödmöjligheter är tillgäng-
liga? Behov och möjligheter hos 
individuellt stöd och gruppstöd?

• Vilka frågor behandlas med en 
enskild person och vilka behand-
las i grupp?

• Var kan chefen få stöd i oli-
ka situationer? Angående vil-
ka frågor kan chefen kontakta 
företagshälsovården?

Företagshälsovården kan särskilt hjäl-
pa till att förstå upplevelser och käns-
lor kring förändringar samt hjälpa till 
att behandla dem. Vissa beteende-
mönster upprepas ofta i alla situatio-
ner av förändring. Det är till exempel 
normalt att även kompetenta arbets-
tagare börjar fråga om eller säkerstäl-
la bekanta saker i en osäker situation. 

Det kan vara nödvändigt att även ord-
na annan repetitionsutbildning för 
cheferna, till exempel gemensamma 
strategier för anpassning av verksam-
hetsmodeller och instruktioner samt 
kommunikation kring förändringen.



Cheferna själva kan också vara i behov 
av stödåtgärder, såsom träffar och 
samtal med en företagspsykolog.

Särskilt i större förändringar är det 
viktigt att cheferna och arbetstagarna 
har tillräcklig och aktuell information 
om vilka företagshälsovårdstjänster 
de har tillgång till. Informeringen om 
tjänsterna sker bäst i samarbete mel-
lan arbetsplatsen och företagshälso-
vården. Då är det viktigt att se till att 
man berättar om tjänsterna på ett för-
ståeligt sätt och att man har tillgång 
till information om direkta kanaler för 
att ta kontakt (inte till exempel endast 
ett nationellt telefonnummer).

Om man på förhand bedömer att frå-
gorna som tas upp på informations-
mötet kan ha någon form av chock-
effekt, är det bra att i samverkan 
med arbetarskyddet bedöma om det 
är nödvändigt att bjuda med före-
tagshälsovården på mötet. Där-
till ska man se till att företagshälso-
vården har mottagningstider efter 
informationsmötet, särskilt till en 
företagshälsovårdare.

Under förändringen
Regelbundna möten mellan arbets-
platsen och företagshälsovårdens 
representanter under förändrings-
processen är viktigare ju större inver-
kan förändringen har på personalen. 
Dessa kontrollpunkter kan, med hän-
syn tagen till integritetsskydd och 
företagshälsovårdens tystnadsplikt, 
ge arbetsgivaren en lägesbild över 
företagshälsovårdens uppgifter om 
arbetstagarnas arbetsförmåga.

Det är viktigt att upprätthålla kontak-
ten mellan företagshälsovården och 
cheferna, så att eventuell försämrad 
arbetsförmåga kan åtgärdas i ett till-
räckligt tidigt skede.

Förändringar kan leda till allvarliga 
kriser på individnivå. Det är också 
bra att påminna arbetstagarna om 
att man kan kontakta företagshälso-
vården, särskilt företagshälsovårda-
ren, med låg tröskel. På mottagningen 
kan man erbjuda metoder som stöd-
jer förmågan att klara av även svåra 
situationer.

Om förändringen är kopplad till kraf-
tig tillväxt inom organisationen eller 
företaget eller hög personalomsätt-
ning, kan företagshälsovården stödja 
cheferna att skapa sammanhållning i 
arbetsgemenskapen.

En hälsoundersökning kan vid behov 
göras innan anställningsförhål-

landet upphör för att bedöma häl-
san och arbetsförmågan och utre-
da hälsomässiga förutsättningar för 
sysselsättning.

När förändringen börjar vara 
förbi
Om förändringen har lett till uppsäg-
ningar, kan den kvarvarande perso-
nalen känna skuld, som är kopplad 
till exempel till en känsla av orättvisa 
och att följa de uppsagdas situation 
från sidan om. Företagshälsovården 
kan stödja representanter för perso-
nalen och den kvarvarande persona-
len i hanteringen av situationen som 
observatör samt för att planera och 
genomföra åtgärder. 



Företagshälsovården kan också ord-
na diskussioner, där arbetsgemen-
skapen tillsammans kan granska för-
ändringen som har skett, inklusive 
identifiering av framgångar. Under 
längre förändringsprocesser är det 
bra att ordna diskussioner även 
under förändringens olika faser. 
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Minneslista

Arbetsgivaren
• riskbedömning (arbetarskyddslagen 10 §)
• informerar företagshälsovården om förändringen
• förändringen behandlas i samverkan med arbetarskyddet, till exempel 

 - frågor som gäller arbetsarrangemangen och arbetets dimen-
sionering som påverkar arbetstagarnas säkerhet, hälsa och 
arbetsförmåga

 - definierande av stödbehov
• verksamhetsmodell och praxis för tidigt stöd
• informering om företagshälsovårdstjänster
• utbildning, kommunikation och ordnande av stöd i anslutning till 

förändringen
• samarbete med företagshälsovården

Företagshälsovården
• arbetsplatsutredning, vid behov även riktad arbetsplatsutredning 

(Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårds-
praxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning som krävs av 
yrkesutbildade personer och sakkunniga 6 §)

• informering, rådgivning och vägledning
• lägga fram förslag på åtgärder och berätta om god praxis
• stöd av arbetsförmågan 
• eventuellt deltagande i utbildning
• eventuellt deltagande i en arbetsgrupp som förbereder förändringen
• samarbete med arbetsplatsen
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