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Från Svenska Företagsläkarföreningen vill vi tacka för möjligheten att ge våra 

synpunkter på Arbetsmiljöverkets remissversion av förslag till föreskrifter om Riktade 

hälsoundersökningar. 

Från vår förening ser vi positivt på att Arbetsmiljöverket tagit initiativ till ett 

upphävande av föreskrifterna om Medicinska kontroller och att de ska ersättas med 

föreskrifterna Riktade hälsoundersökningar. 

De viktigaste ändringarna sett ur vår synpunkt är: 

• Införandet av riktade hälsoundersökningar vid handintensivt arbete. Detta därför 

att den typen av arbete ligger bakom en stor andel av de sjukdomar i 

rörelseorganen vilka medför lidande för de drabbade och behov av 

sjukskrivningar. Förebyggande åtgärder bör rimligen kunna medföra minskat 

lidande samt lägre behov av sjukskrivningar. 

• Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen 

förtydligas vilket rimligen leder till att missförstånd kan undvikas.  

• Arbetsgivarna ges ett ansvar för att dokumentera beställningsprocessen samt att 

det finns tydliga direktiv på hur återkoppling ska ske till både individ samt till 

arbetsgivare. Positivt är att i arbetsgivarens beställning av riktade 

hälsoundersökningar ska ingå inte bara återkoppling på individnivå utan även en 

bedömning om det finns uppvisade tecken på samband mellan ohälsa och 

faktorer i arbetsmiljön även på ett generellt plan. Detta ger oss i 

företagshälsovården en chans att föreslå åtgärder för att förbättra arbetsmiljön 

ur ett bredare perspektiv.  

• Positivt är att det tydligt finns utsagt vad som gäller vid utfärdande av 

tjänstbarhetsintyg som vilken behörighet intygsläkaren ska ha, att 

undersökningen genomförts i enlighet med namngiven föreskrift, sista 

giltighetsdatum för intyget samt när nästa riktade hälsokontroll senast bör 

genomföras. 
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• Positivt är även de tydliga kraven på arbetsgivaren att föra register över vilka 

arbetstagare som berörs, vilka exponeringar de utsatts för, aktuell tjänstbarhet 

respektive utfall av exponering för kemikalier. 

• Att de svenska föreskrifterna anpassas mot de nya EU-direktiv som tillkommit, 

vilket exempelvis gäller medicinska kontroller för asbest, kvicksilver, bly, 

nattarbete samt vibrationer. Att krav på arbetsmiljöförbättrande åtgärder skärps 

över tid när nya rön om skadliga effekter kommer fram är positivt ur 

medarbetares, arbetsgivares och samhällets ståndpunkt. 

• Att tillämpningsområdet för klättring på hög höjd utvidgas för att gälla fler 

yrkesgrupper med arbetsuppgifter som ur risksynpunkt är att jämställa med 

mast- och stolparbete. 

• Att läkares anmälan av sjukdom tas upp och specificeras. 

• Att behovet av riktad hälsoundersökning för gymnasielever med exponering på 

vissa allergiframkallande produkter lyfts upp i föreskriften är mycket positivt då 

det är en grupp som missats. Extra viktigt är detta då en riktad 

hälsoundersökning med tjänstbarhetsbedömning strax innan eller vid start på 

gymnasieutbildning även får en indirekt betydelse av vägledning riktat mot det 

framtida yrkesvalet.  

 Vad gäller den konsekvensutredning som Arbetsmiljöverket gjort så kan vi konstatera 

att vår uppfattning är att det är en heltäckande analys och att vi instämmer i de väl 

underbyggda slutsatser som framkommit i förslaget till föreskrifter om Riktade 

hälsoundersökningar. 
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