
Partnerskap för ett hållbart arbetsliv

Sveriges Företagshälsor, branschorganisationen för ett hållbart arbetsliv. 
Vi stärker kvalitetsutvecklingen av branschen.

Peter Munck af Rosenschöld



Företagshälsan definieras av sitt 
arbetsperspektiv

• Företagshälsovård
– Utgångspunkten är arbetsplatsen och organisationen.
– ” Förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha 

kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan 
arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.”

– Har ingen offentlig finansiering, bekostas av arbetsgivaren



Tillsammans räddar vi arbetsliv
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*Samtliga kategorier inom Fhv har en 
vidareutbildning på universitet i arbetsmiljö och 
hälsa, eller motsvarande



Hur skapar vi arbetsmiljöer som stödjer en långsiktig 
hållbar emotionell, fysisk och kognitiv förmåga?



Arbetet med att skapa hälsa är komplext 
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En snabb, trygg och säker vaccinations-
process är vital
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Covid-vaccineringen liknar inget annat

• Hela den vuxna befolkningen ska vaccineras två gånger på kort tid, varav en 
majoritet av dessa arbetar

• De offentliga resurserna är redan hårt ansträngda

• Samhällsspridningen är omfattande, och en långsam vaccination skapar ytterligare 
risk för smittspridning

• Alla måste stanna kvar i lokalen 15 minuter efter vaccinering, pga. risk för 
allergiska reaktioner. Det skapar ytterligare risk för köbildning.

• Jämför säsongsinfluensavaccineringen: vaccinering av icke arbetande befolkning, 
en dos, innan influensan har börjat spridas



Det är bara tillsammans som vi kan lyckas

Undantagstillstånd Normaltillstånd

FHV

Region Arbetsplats



För ett friskare Sverige!

• Kontaktuppgifter
– Peter.munck@foretagshalsor.se
– Tel: 070-2826862
– www.foretagshalsor.se

mailto:Peter.munck@foretagshalsor.se
http://www.foretagshalsor.se/


Företagshälsovården finns som resurs

Cirka 65% av den arbetande befolkningen har kontakt med företagshälsovården, 
branschföreningens medlemmar har över 460 enheter i 240 kommuner i samtliga 21 regioner.

• Företagshälsovården har:

• Kontakt med en majoritet av landets arbetsplatser

• Erfarenhet av arbete på arbetsplatser

• Erfarenhet av krävande logistik 

• Egna sjuksköterskor och läkare, vi tar ingen vårdpersonal i anspråk

Vi kan bidra till en säkrare process där människor inte behöver lämna sina arbetsplatser. Det 

ger minskad köbildning på vaccinationscentraler och ökar effektiviteten i processen.



En gott arbetsmiljöarbete stödjer ett gott 
hållbarhetsarbete




