
INFORMATION INFÖR ARBETSPLATSBESÖK

VAD ÄR ARBETS- OCH 
MILJÖMEDICIN? 
Vi är ett verksamhetsområde vid 
Akademiska sjukhuset och har 
specialistkompetens inom arbets- 
och miljörelaterad ohälsa.

Till oss kommer patienter med 
olika typer av besvär för 
bedömning av om dessa orsakas 
av arbetet. 

En viktig del av vårt uppdrag är 
att förebygga arbetsrelaterad 
ohälsa. Därför är det viktigt för 
oss att besöka arbetsplatser. 

VARFÖR VILL VI GÖRA ETT 
ARBETSPLATSBESÖK JUST 
HOS ER? 
Arbetsplatsbesöket är en del av 
patientutredningen. Det görs för 
att få inblick i patientens arbete 
och få en uppfattning om vilka 
arbetsmiljöfaktorer som påverkar 
patienten. 

Detta är viktigt för att läkaren skall 
kunna bedöma om patientens 
besvär är relaterade till arbetet. 

Arbetsplatsbesöket planerar 
vi tillsammans med patienten.
Innan vi kontaktar arbetsgivaren 
försäkrar vi oss om att patienten 
godkänt detta.

Vi är ingen tillsynsmyndighet och 
vårt kostnadsfria besök görs i 
patientutredande syfte. 

Förutom att arbetsplatsbesöket 
ger oss information till patientut-
redningen så kan vi ge råd och 
stöd till arbetsplatsens systema-
tiska arbetsmiljöarbete. 

Därför rekommenderar vi alltid att 
någon från arbetsledningen när-
varar tillsammans med eventuellt 
skyddsombud samt företagshäl-
sovård om sådan finns. 
Även patienten bör naturligtvis 
delta om inga medicinska hinder 
föreligger.

HUR GÅR ETT ARBETS-
PLATSBESÖK TILL?
Vanligtvis deltar två personer från 
oss vid besöket, en läkare och en 
yrkeshygieniker eller en ergonom. 

Ibland har vi utbildningsläkare 
hos oss och då kan det bli aktuellt 
att vi önskar komma fler än två 
personer. Vi informerar i förhand 
om vilka som kommer till er.  

Vid besöket ansvarar yrkeshygi-
enikern eller ergonomen för att 
bedöma arbetsmiljöfaktorerna 
som läkaren sedan använder som 
underlag i patientutredningen.

Vi inleder och avslutar gärna 
besöket med korta möten i ett 
konferensrum eller liknande. 
Inledningsvis är det bra med en 
kort presentationsrunda. 
Därefter gör vi en rundvandring 
på arbetsplatsen för att se patien-
tens arbetsuppgifter och arbets-
miljö. 
Avslutningsvis summerar vi våra 
intryck från besöket och besvarar 
eventuella frågor. 

HUR LÅNG TID TAR ETT  
ARBETSPLATSBESÖK?
Ett arbetsplatsbesök brukar ta 
mellan 1-3 timmar, beroende 
på hur stort företaget är och hur 
många frågor som uppkommer.

ARBETSPLATSBESÖK OCH 
SEKRETESS
Vår personal har tystnadsplikt och 
det är viktigt att alla som deltar 
på mötet är medvetna om att 
patientens hälsotillstånd inte ska 
diskuteras vid besöket. Arbets-
platsbesöket handlar endast om 
arbetsmiljön. 

Det är även viktigt att vi får veta 
om några av de uppgifter som 
tillhandahålls eller visas är före-
tagshemligheter som vi behöver 
ta hänsyn till vid journalföring och 
utfärdande av utlåtanden.

VARFÖR VILL 
ARBETS- OCH  

MILJÖMEDICIN 
KOMMA PÅBESÖK?
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