
Riksdagspartiernas visioner för Företagshälsovården 

 

Vi, i styrelsen för Företagsläkarföreningen, ställde, nu i valrörelsen sommaren 2022, några frågor till 

samtliga Riksdagspartier. 

Samtliga Riksdagspartier är positiva till FHV som en viktig aktör. Exempel nedan: 

 

- Socialdemokraterna.: Företagshälsovården är en viktig part i arbetet för att öka hälsan och 

minska sjukfrånvaron i arbetslivet. FHV är ett viktigt stöd för rehabilitering och förebyggande 

arbete.  

- Moderaterna: Viktig aktör för att stärka människors hälsa.  

- Miljöpartiet: FHV har en mycket viktig roll att fylla, det förebyggande perspektivet och att 

ringa in såväl allmän problematik och lösningar på en arbetsplats är viktigt, och behovet av 

individuella lösningar för personer med ohälsa är idag mycket stort.  

- Centerpartiet: Mycket viktig aktör i det förebyggande arbetet genom sin tillgänglighet och 

unika kunskap.  

- Kristdemokraterna: Ser positivt på den insats som FHV gör i den förebyggande hälsan och ser 

betydelsen av att tidigt kunna upptäcka sjukdom. 

 

 

- Moderaterna: Efterfrågar förtydligande i hälso-och sjukvårdslagen av sjukvårdens 

(regionernas) ansvar för att kontakta arbetsgivaren för att denna ska kunna vidta 

nödvändiga åtgärder så snart man anser att en patients ohälsa kan vara relaterad till 

arbetsplatsen, och genom att göra det möjligt för sjukvården att remittera en person till FHV.  

- Miljöpartiet: Vänder sig mot utformningen av den rehabiliteringskedja som infördes av den 

dåvarande alliansen. Ett ändrat synsätt behövs, där tidsgränserna i stället omvandlas till 

avstämningspunkter för att säkerställa att rätt stöd och insatser verkligen ges. 

Arbetsmiljöverket ska kunna utdöma vite för brister i den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. Vill se en chefsutbildning motsvarande rektorsutbildning för chefer i vården. 

- Liberalerna: Vill prioritera kunskapssatsningar på chefs- och ledarskap. FHVs 

arbetsmiljöarbete spelar en avgörande roll för att alla som vill ska orka arbeta hela vägen 

fram till pensionen.  

 

- Socialdemokraterna: Om hur FHVs roll kan stärkas och utvecklas och hänvisar till SOU 

2022:45 som publicerades i augusti 2022 om ”Utökad användning av företagshälsovård i det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet”. 

 

- Centerpartiet: Vill inte göra FHV obligatorisk.  

 

- Vänsterpartiet: Vill skapa en effektiv lagstadgad, obligatorisk, effektiv, kvalitetssäkrad och 

branschkunnig FHV. Tillgången till FHV följer de vanliga klass- och könsgränserna. Efterfrågar 

ett paradigmskifte: Att den psykiska hälsan likställs med den somatiska hälsan. 

 

 



På frågan hur partierna avser att säkerställa fortsatt utbildning av specialistläkare i Arbetsmedicin: 

 

- Socialdemokraterna: MYNAK har fått uppdraget som ska slutredovisas 2023.  

- Miljöpartiet: Det nationella vårdkompetensrådet i samarbete med MYNAK. MYNAK ska 

samordna FHVs kompetensförsörjning avseende läkare.  

- Vänsterpartiet: Vill att en långsiktig ekonomisk nationell plan för grundutbildning, 

vidareutbildning och fortbildning ska tas fram. Det ska säkerställas att varje läkare har en 

individuell fortbildningsplan.  

- Sverigedemokraterna: Staten behöver bli en betydligt större aktör som tillskjuter mer medel 

för att kompetenshöja den expertis som är behövlig.  

- Liberalerna: Viktig fråga för oss att fler specialister utbildas. Nationell satsning på 

kompetensförsörjning.  

- Kristdemokraterna: Ska överväga frågan framöver. 

 

 

På frågan om delar av företagsläkarens/arbetsmedicinarens uppgifter kan tas över av allmänläkare 

inom primärvården, svarar samtliga, utom Liberalerna, nej. 

 

- Liberalerna: Vissa arbetsuppgifter kan föras över. Till exempel kan sjukskrivningar hanteras 

utanför FHV så att den kompetens som finns inom hälsa, arbetsmiljö och prevention utnyttjas 

till fullo. 

 

 

I bifogad fil kan du ta del av samtliga partiers fullständiga svar. 
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