
Resultat från enkät juni 2020 om arbetssituation under Covid-19 
pandemin 
 
Sammanfattning 
SARS CoV-2 är ett nytt virus och erfarenheter av dess risker och följder är i sin linda. 
Vårt resultat visar på en tudelad inställning hos företagsläkarna, några kör på som 
förut, andra ber om anpassning och skydd. 
Våra arbetsgivare har sitt arbetsmiljöansvar, vilket innebär att de bör göra generella 
och individuella riskbedömningar för arbetsplatsen och medarbetarna. De har ett 
ansvar att arbetstagarna inte utsätts för fara eller skada. 
Vårt resultat visar på att flera företagsläkare har fått sitt arbete anpassat till ökad grad 
av digitala lösningar eller att arbeta hemifrån. Dock har 5 läkare svarat, att de 
efterfrågat anpassning, men detta har inte tillgodosetts. 
De som är 70 år eller äldre tillhör en definierad riskgrupp, men riskökningen kopplad 
till ålder börjar kanske vid 50 års ålder och ökar sedan för varje år. Det är ju inte så 
att dagen före att man fyller 70 är risken 0% och dagen därpå 100%. Av det följer 
slutsatsen att arbetsgivaren kan behöva göra större anpassningar för att skydda sin 
67-åriga medarbetare än för sin 40-åriga.  

• Är karaktären på vår verksamhet och på våra arbetsuppgifter sådan, t.ex. 
innefattande patientbesök, att det inte går att göra ytterligare anpassningar? 

• Har vi till en del samhällsviktig verksamhet som måste fortgå…? 
• Kan riskerna med att göra medicinska kontroller överstiga nyttan med denna? 
• Hur görs avvägningen mellan lönsamhetsaspekter för företagshälsan och 

medarbetarnas välbefinnande? 
Det är frågor som undersökningen ställer  
 
Material 
Av 420 utsända brev har 142 öppnat det och 73 svarat på enkäten. Det innebär en 
svarsfrekvens på knappt 20% av alla företagsläkare. Medelåldern är 60,5 år. 
Materialet har delats upp i under och över 65 års ålder för att se effekterna på de 
äldre företagsläkarna. 
Bland de som svarat är 34 män och 39 kvinnor. 
 
Antal Under 60 år 60 – 64 år 65 – 69 år 70 år och över 
Alla medlemmar 195 91 60 90 
Arbetande i 
materialet 

25 26 8 14 

 
Svaren i tabeller rör endast de som angett att de arbetat under år 2020. 
 
Resultat 
Åldersfördelningen bland Företagsläkarföreningens medlemmar visar på en stor 
andel i pensionärsålder. Vi vet att många arbetar fortsatt efter 65 års ålder och även 
efter att ha passerat 70 år. Anställningsformen varierar också beroende på åldern 
 



 
Efter 65 års ålder är en stor del konsulter i verksamheten. Detta har i dagsläget 
inneburit en kraftig försämring av ekonomin i samband med pandemin då man helt 
enkelt inte kunnat fortsätta arbeta. 
 

 
 
  
En riskfaktor för svår sjukdomsbild vid Covid-19 är ålder i sig. Folkhälsomyndigheten 
har rekommenderat att personer från 70 års ålder i stort sett ska sätta sig i karantän.  
Dock måste man se 70-årsgränsen som att man måste välja en definierad ålder. 
Skillnaden i risk för en 67-åring och en 73-åring är inte himmelsvid. Risken baserat 
på enbart ålder sägs börja vid 50 års ålder och sedan växa till sig vid allt högre 
åldrar. 
Detta innebär att många av våra medlemmar, speciellt de äldre, som är fortsatt 
yrkesaktiva, kan ha hamnat i en svår situation. Fick man fortsätta med sina 
patientmottagningar eller anpassades arbetet till att, till exempel, jobba i hemmet? 
 
Vi ser att utfallet på resultatet av enkäten blivit lite spretigt. Många jobbar på som 
förut och har inte efterfrågat anpassning. Det finns en del som fått anpassning. Några 
har efterfrågat anpassning men inte fått gehör. Det är dock många som slutat arbeta 
utan ersättning eller permitterats. 
 

0

50

100

ANSTÄLLD KONSULT

Anställningsform i %

<65 >=65

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

SKADESLÖS INGEN ERSÄTTNING TJL UTAN LÖN

Effekt för egna ekonomin i %

<65 >=65



 
 
Vi kan se att den äldre åldersgruppen i större omfattning fått arbeta hemifrån eller blivit 
korttidspermitterade. 
 
En annan intressant fråga är om arbetsplatsen anpassats i förhållande till den ökade risken 
för smitta. 
 

 
 
I ca 25% har detta skett genom arbetsgivaren oavsett ålder, men det finns även de som 
önskat men inte fått gehör för frågan. 
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