
1. Rehabiliteringskedjan 
a. Hur ser ni på företagshälsovården, och den arbetsmedicinska 

läkarspecialisten, som en viktig aktör för minskade sjuktal och skapandet av 
långsiktigt friska arbetsplatser? 
 

Socialdemokraterna: Vi anser att företagshälsovården är en viktig part i arbetet för att öka 
hälsan och minska sjukfrånvaron i arbetslivet. Företagshälsovården är ett viktigt stöd för 
rehabilitering och förebyggande arbete. 

Moderaterna: Moderaternas anser att företagshälsovården är en viktig aktör för att stärka 
människors hälsa. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivares ansvar för medarbetares hälsa 
långtgående. I praktiken är det dock svårt för arbetsgivaren att ta detta ansvar på grund av 
att man ofta blir involverad alldeles försent i den nedåtgående hälsoutvecklingen. Den 
anställde som exempelvis får problem med värk i kroppen eller utbrändhet på grund av 
problem på arbetsplatsen uppsöker sannolikt sin vårdcentral för att få hjälp. Även om 
problemen kan härledas till arbetsplatsen så blir sannolikt de första åtgärderna sådant som 
sjukskrivning, besök hos sjukgymnast respektive psykolog samt eventuell medicinering. 
Moderaterna föreslår att initiativ tas till en ordning som tydliggör att hälso- och sjukvården 
tidigt kopplar in en persons arbetsgivare, då detta är motiverat, i en rehabiliteringsprocess 
eller för att undvika en sjukskrivning. Detta skulle kunna ske genom ett förtydligande i hälso- 
och sjukvårdslagen av deras ansvar för att kontakta arbetsgivaren och genom att göra det 
möjligt för hälso- och sjukvården att remittera en person till företagshälsovården. 
 
Miljöpartiet:  Vi tror att såväl företagshälsovården som den arbetsmedicinska 
läkarspecialistfunktionen 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.  Det är ett 
omfattande samhällsproblem med de arbetsrelaterade sjukskrivningar som är 
stressrelaterade eller på olika sätt kopplade till psykisk ohälsa. Så kan vi inte ha det och vi 
måste hitta fungerande sätt att motverka det. 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.  
 
Centerpartiet: Det är en mycket viktig aktör i det förebyggande arbetet genom sin 
tillgänglighet och unika kunskap. 

Vänsterpartiet: Företagshälsovården är en viktig aktör i välfärdssamhället, till nytta för såväl 
arbetsgivare som arbetstagare. Företagshälsovården ska bidra till att förebygga ohälsa, 
främja hälsa samt skapa goda och säkra arbetsplatser där de anställda inte riskerar att 
skadas eller bli sjuka. 

Sverigedemokraterna: För att kunna säkerhetsställa en god fysisk - och psykisk arbetsmiljö 
för sina anställda, både lång- och kortsiktig, så krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete i 
kombination med väl fungerande företagshälsovård. 



Kristdemokraterna: Vi ser positivt på den insats som företagshälsovården gör i den 
förebyggande hälsan och ser betydelsen av att tidigt kunna upptäcka sjukdom. 

Liberalerna: Företagshälsovården spelar en avgörande roll för att skapa långsiktigt 
hälsosamma arbetsplatser och utveckla fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Den är ett viktigt 
komplement till det hälsofrämjande arbetet från det offentliga. Det är också en del för att 
alla som vill ska orka arbeta hela vägen fram till pensionen. 

 

 
b. Hur kommer ni att verka för att företagshälsovården blir en partner i 

samarbetet mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivaren? 

 

Socialdemokraterna: Vi vill att samverkan mellan Företagshälsovården och hälso- och 
sjukvården ska öka men för arbetsgivaren är det Företagshälsovården som är den naturliga 
samverkanspartnern. Regeringen har dessutom tillsatt en utredning som bland annat ska se 
över hur Företagshälsovårdens roll kan stärkas och utvecklas. Uppdraget ska redovisas den 
17 augusti 2022.  

Moderaterna: se under 1 a 

Miljöpartiet: Rehabiliteringskedjan behöver förändras och bli mer inriktad på att ge stöd. 
Såväl arbetsgivare som Försäkringskassan och hälso- och sjukvården behöver bli mer 
inriktade på detta. Här får också företagshälsovården en viktig roll.  
Under vår tid i regeringen medverkade vi till att tillsätta den utredning som fokuserar på 
utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö och som inbegriper hur 
företagshälsovårdens roll kan stärkas och utvecklas. Utredningen ska redovisas inom kort 
och vi förväntar oss att utredningens förslag och remissinstansernas synpunkter kommer ge 
bra input till hur företagshälsovårdens medverkan på olika sätt kan förbättras. Dessa förslag 
och synpunkter måste tas tillvara. 
  
Miljöpartiet medverkade också under vår tid i regeringen till att Myndigheten för 
arbetsmiljökunskap (MYNAK) kom på plats och att det i grunduppdraget ingår att följa och 
främja företagshälsovårdens utveckling. Vi välkomnar att myndigheten nu också fått ett 
specifikt uppdrag om att samordna företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende 
läkare, vilket vi ser kommer kunna bidra till  att bättre ta tillvara företagshälsovården 
framöver. 
 
Centerpartiet: Vi vill se större samverkan mellan olika aktörer för att förbättra folkhälsan, 
förebygga sjukskrivningar och förbättra den enskildes möjlighet till en god vård. I den 
samverkan bör även företagshälsovården komma in. 

Vänsterpartiet: Företagshälsovården kan bidra med kunskap och kompetens i alla de frågor 
som uppstår i relationen mellan arbete och människors behov, hälsa och livskvalitet. 
Företagshälsovården har således en viktig uppgift, inte minst när det gäller att minska 



antalet sjukskrivningar. Företagshälsovården ska även vara uppmärksam på när en person 
behöver söka sig till hälso- och sjukvården. 

Sverigedemokraterna: En översyn på lagstiftningen för att förenkla samarbetet mellan 
samtliga parter, även en partner såsom försäkringskassan bör också ingå i denna samverkan. 
”Om arbetsrutiner och kommunikation främjas mellan allmänmedicin och 
arbetsmedicin/företagshälsovård skulle arbetsgivare tidigt involveras där enkla åtgärder ofta 
stoppar vård- och kostnadskrävande ohälsa”. 

Kristdemokraterna: Vi har i ett utskottsinitiativ i riksdagen uppmanat regeringen att agera så 
att företagshälsovården kan bidra mer än idag.  

Liberalerna: Vi vill stärka samarbetet och intensifiera företagshälsovårdens hälsofrämjande 
arbete. För det behövs ett nationellt grepp för långsiktig kompetensförsörjning inom 
företagshälsovården - inte minst krävs fler specialister i arbetsmedicin. Genom ett tydligare 
samarbete blir arbete för hälsa starkare. 

 
 

2. Jämlik hälsa 
a. Hur ska man säkerställa att alla Sveriges arbetsplatser får tillgång till 

företagshälsovård.  

Socialdemokraterna: Genom att ändra i arbetsmiljölagen så att det blir tydligare att 
arbetsgivaren behöver säkerställa tillgången till företagshälsovård för de anställda.  

Moderaterna: Moderaterna lade tillsammans med flera andra partier i februari i riksdagen 
fram ett s.k. utskottsinitiativ där vi bl.a. krävde att regeringen skulle lägga fram konkreta 
förslag och åtgärder att stärka företagshälsovården. Detta i syfte att bl.a. förebygga och 
åtgärda fysisk och psykisk ohälsa. Vi krävde därtill att regeringen kvartalsvis skulle redovisa 
vilka åtgärder dom avser att vidta. Hittills har inga nya åtgärder eller initiativ tagits. Under 
pandemin har många människor arbetat under pressade förhållanden och det bör därför 
säkerställas att företagshälsovården kan stötta och hjälpa till. Företagshälsovården ska 
kunna involveras när stora verksamhetsförändringar övervägs och genomförs. Vi anser 
vidare att den parlamentariska socialförsäkringsutredningens förslag är viktigt att det ska 
förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen att hälso- och sjukvården ska ha ett ansvar att 
kontakta arbetsgivaren för att denna ska kunna vidta nödvändiga åtgärder så snart man 
anser att en patients ohälsa kan vara relaterad till arbetsplatsen. 
 
Miljöpartiet: Miljöpartiet vill införa en folkhälsolag, där ansvaret för att förebygga ohälsa 
och främja hälsa tydliggörs för olika nivåer. Det skulle bidra till en större tydlighet, bland 
annat gällande arbetsplatsers behov av och tillgång till företagshälsovård kan säkerställas.  
Det är viktigt att det finns resurser på en arbetsplats för att minska risken för ohälsa och 
se till att stöd ges om människor ändå drabbas. Vad gäller exempelvis hälso- och 
sjukvården där den arbetsrelaterade ohälsan i dag är stor har vi föreslagit stora 
satsningar för förbättrade arbetsvillkor. Vi vill förstärka sektorn med tio miljarder 
ytterligare årligen de kommande fyra åren för att därefter ha nått en nivåhöjning som vi 



vill ska gälla permanent. Vi vill också se en chefsutbildning motsvarande rektorsutbildning 
för chefer i vården. 
Mer kunskap om det arbetsmedicinska fältet är ett givet kunskapsfält som behöver ingå.  
 
Centerpartiet: Incitamenten finns idag i form av att friska arbetsplatser fungerar bättre och 
är mer lönsamma. Företagshälsovården är inte lagstiftad. Vi vill inte göra den obligatorisk. 

 
Vänsterpartiet: Vänsterpartiet vill att alla arbetstagare ska ha tillgång till en högkvalitativ 
företagshälsovård som fokuserar på hälsa och ohälsa kopplat till arbetsförhållanden. Vi vill 
därför ta initiativ till att, i samverkan med arbetsmarknadens parter, skapa en effektiv 
lagstiftad, obligatorisk, effektiv, kvalitetssäkrad och branschkunnig företagshälsovård som 
omfattar alla arbetstagare. Tillgången till företagshälsovård följer de vanliga klass- och 
könsgränserna. LO-förbundens medlemmar, särskilt kvinnor på mindre arbetsplatser och i 
branscher med många deltider, tidsbegränsade anställningar, inhyrningar och arbete på 
obekväm arbetstid, är de som har sämst tillgång till företagshälsovård. Den lägsta tillgången 
till företagshälsovård finns bland kvinnor i arbetaryrken i den privata servicesektorn. 

Sverigedemokraterna: Vi anser att staten behöver bli en större aktör i att leda arbetet, för 
att aktivt motverka den negativa trenden, där företagshälsa har minskat. 

Kristdemokraterna: En klok arbetsgivare ser till att värna sin personal och 
företagshälsovården är en del i det arbetet.  

Liberalerna: Arbetsgivarnas kunskap behöver öka på sina håll. Idag finns framför allt en brist 
på specialister inom arbetsmedicin. Under pandemin har därtill medarbetare i vissa sektorer 
fått arbeta under mycket pressade förhållanden - det är viktigt att arbetsgivarna nu följer 
långsiktigt följer hur de anställda mår. Staten och regionerna behöver i ännu högre grad än 
före pandemin ta ansvar för att företagshälsovården kan stötta medarbetare. 

 
 

3 Företagshälsovårdens framtid 

Företagsläkarna har en medelålder på dryga 60 år. Intresset för branschen är stort 
bland yngre läkare, men tillströmningen av nya specialister är långsam på grund av 
att specialiseringstjänstgöringen helt bekostas av privata medel, till skillnad från 
samtliga andra specialiteter som finansieras av offentliga medel; antingen från 
regionerna (även i de fall tjänstgöring sker vid en privat vårdinrättning), eller som i 
rättsmedicinarnas fall, av staten.  

a. Hur avser ni att säkerställa fortsatt utbildning av företagsläkare 
(specialistläkare i arbetsmedicin)?   

 

Socialdemokraterna: Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått i uppdrag att samordna 
insatser för att främja företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare. 



Myndigheten ska vara en koordinerande instans genom att bland annat samordna 
inblandade aktörer samt följa utvecklingen av relevanta utbildningsinsatser och nätverk för 
läkares specialistutbildning inom arbetsmiljöområdet. Uppdraget ska slutredovisas 2023. 

Moderaterna: Moderaterna anser att arbetsmedicin är en viktig spetskompetens och tyvärr 
en bristspecialitet. Det krävs därför att det tas ett nationellt samlat grepp för en långsiktig 
kompetensförsörjning inom denna specialitet. Moderaterna föreslår att Sverige tar fram och 
genomför en nationell hälsofrämjande strategi. Sverige måste metodiskt, långsiktigt och 
strukturerat sträva efter att skapa bättre förutsättningar för god hälsa hos hela 
befolkningen. En viktig del av denna strategi ska vara att långsiktigt säkerställa 
vidareutbildning av alla läkare inte minst inom allmänmedicin och arbetsmedicin. Ett 
snabbare sätt att kunna underlätta för företagshälsovårdens framtida kompetensförsörjning 
är att vårdpersonal med arbetsmedicinska specialistkunskaper som vill lättare ska kunna 
byta arbetsgivare t.ex. till företagshälsovården genom att den hantering som många 
regioner använder sig av med s.k. karantänsregler ska anses vara olagligt. 
 
Miljöpartiet: Vi håller med om att det är en fråga som behöver lösas. Vi vill gärna att det 
nationella vårdkompetensrådet i samarbete med MYNAK tar fram förslag på hur möjligheten 
att specialistutbilda sig i arbetsmedicin kan stärkas. En förutsättning är också att 
läkarförsörjningen generellt är god.  
Miljöpartiet har i sitt budgetförslag föreslagit utökade medel till det nationella 
vårdkompetensrådet, både för att ge dem förstärkta möjligheter att verka utifrån sitt 
uppdrag och för att de ska kunna utöka samverkan med de regionala vårdkompetensråden 
som har bildats.  
 
Centerpartiet: Den långsamma tillströmningen av företagsläkare är ett stort problem som 
måste ses över. Det måste vara ett nationellt ansvar att specialisttjänstgöringen fungerar 
inklusive hur den finansieras.  

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet vill att en långsiktig ekonomisk nationell plan för 
grundutbildning, vidareutbildning och fortbildning ska tas fram, där inte minst 
specialistläkare i arbetsmedicin ska ingå. Vi anser även att de behövs säkerställas att varje 
läkare har en individuell fortbildningsplan det och att Nationella vårdkompetensrådet 
utfärdar prognoser av tillgång och efterfrågan på specialistläkare 

Sverigedemokraterna: I och med att staten, enligt vårt förslag, blir en betydligt större aktör 
är det vår tanke att det även kommer att tillskjutas mer medel för att kompetens höja den 
expertis som är behövlig.  

Kristdemokraterna: Vi har inte lämnat några sådana förslag men kommer överväga frågan 
framåt. 

Liberalerna: Detta är en viktig fråga för oss. I våra riksdagsmotioner yrkar vi årligen på att 
företagshälsan ska stärkas och fler specialister utbildas. Genom en nationell satsning på 
kompetensförsörjning ska antalet som specialiserar sig inom arbetsmedicin öka. 

4, Psykisk ohälsa 



a. Gällande psykisk ohälsa, hur ska ni verka för att arbetsmedicinaren får/kan komma in 
tidigt i förloppet för differentialdiagnostik och korrekt bedömning för problemlösning 
och andra insatser när en arbetstagare sviktar i sin funktion?  

 

Socialdemokraterna: Fler arbetstagare behöver få tillgång till företagshälsovård än i dag. 
Företagshälsovården är en viktig part i det systematiska arbetsmiljöarbetet och behöver 
därför kontinuerligt vara närvarande i detta arbete. 

Moderaterna: Moderaterna anser att hälso- och sjukvården bör kunna remittera till 
företagshälsovården då en anställds psykiska ohälsa antas bero på omständigheter i 
arbetsmiljön. Vi anser vidare att det ska förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen att hälso- och 
sjukvården ska ha ett ansvar att kontakta arbetsgivaren för att denna ska kunna vidta 
nödvändiga åtgärder så snart man anser att en patients ohälsa kan vara relaterad till 
arbetsplatsen. Vår bild är att en läkare med arbetsmedicinsk specialitet är specialist i 
företagshälsovård eller arbetsmedicin medan en läkare med allmänmedicinsk specialitet ofta 
arbetar inom hälso- och sjukvården som allmänläkare med allmänmedicin som 
dokumenterad specialitet. Läkarnas specialiteter ska utgöra en kvalitetsgaranti i förhållande 
till patienter och allmänhet. Regleringen ska enligt Socialstyrelsen garantera en viss 
kunskapsnivå som gör att specialistläkaren är förtjänt av medborgarnas förtroende. 
Allmänmedicin är ju en av ungefär 50 olika medicinska specialiteter i den svenska hälso- och 
sjukvården. Varje specialitet har sin spetskompetens. Så bör det också vara. Det medför 
högre medicinsk kvalitet och patientsäkerhet. Ingen medicinsk specialitet är lätt utbytbar 
mot annan medicinsk specialitet. Vi har inga förslag att arbetsmedicinares uppgifter ska tas 
över av allmänläkare i vården. 
 
Miljöpartiet:  Som nämnts ovan vill vi att rehabiliteringskedjan till skillnad mot hur den 
fungerar idag ska baseras på rätt till insatser och stöd och att tidsgränserna bör omvandlas 
till avstämningspunkter som ska ha det som syfte. Vår bedömning är också  att 
arbetsmedicinare naturligt får en större roll när förhållningssättet blir mer stödjande, och 
det är väldigt angeläget att hela sjukförsäkringen förändras i en sådan riktning.  
Därtill vill  vi att arbetsmiljölagstftningen ska skärpas så att Arbetsmiljöverket ska kunna 
utdöma vite för brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på samma sätt som 
brister i den fysiska. Vi vill också införa en nollvision för  arbetsrelaterad ohälsa, vilket skulle 
bidra till att minska problematiken och bana vägen för bättre och tidigare förebyggande 
insatser.  Vi ser tydligt att arbetsmedicinare har en roll och möjlighet att bidra i ett sådant 
konsekvent arbete.  I sammanhanget vill vi också passa på att nämna den motion vi lagt 
angående frågan om mobbning i arbetslivet, ett område som är viktigt för minskad psykisk 
ohälsa i arbetslivet och där vi föreslår flera 
förändringar. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9024112 
 
Centerpartiet: Centerpartiet vill förbättra samverkan mellan flera olika aktörer för att 
arbetstagaren ska få rätt hjälp snabbt.  

Vänsterpartiet: Ett fundament i det paradigmskifte som Vänsterpartiet verkar för är att den 
psykiska hälsan likställs med den somatiska hälsan. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning 
är i dag psykisk ohälsa. Företagshälsovårdens resurser måste därför stärkas för att möta 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9024112


detta. Det anstår inte ett utvecklat välfärdssamhälle likt vårt att neka människor god, 
likvärdig och adekvat psykiatrisk behandling. 

Sverigedemokraterna: Det är viktigt att syftet och inriktningen på företagshälsovården ska 
vara att: stötta arbetstagaren med tidiga insatser samt tidigt upptäcka brister i arbetsmiljön 
som påverkar arbetstagaren negativt. Här har även arbetsgivaren ett större ansvar då det är 
den som oftast har en första kontakt med arbetstagaren och där kan de första initiala 
åtgärderna påbörjas.  

Kristdemokraterna: Vi har i dagsläget inga förslag men kommer pröva frågan i höstens 
riksdagsarbete. 

Liberalerna: Välmående arbetsplatser kräver goda chefer med mandat att styra sin 
verksamhet. Kunskapssatsningar ska göras på chefs- och ledarskap. Arbetsgivare behöver 
vara strukturerade i arbetet för att upptäcka och agera när anställda mår dåligt, exempelvis 
av utbrändhet, beroende eller våld i nära relation. Vi vill att arbetsgivares och chefers 
kunskap ska öka om hälsosam schemaläggning, återhämtningstid och skiftarbete. 

 
 

b. Vilken är er bild av skillnaden mellan en läkare med arbetsmedicinsk specialitet och 
en läkare med allmänmedicinsk specialitet?  

 

Socialdemokraterna: En arbetsmedicinsk specialist ska stötta både arbetstagare och 
arbetsgivare i det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Moderaterna: se under 4 a. 

Miljöpartiet: Att den som har arbetsmedicinsk specialitet har kunskap om arbetsmarknad, 
arbetsmedicin och försäkringsmedicin. Samt har vetskap om hur viktigt det är att förstå en 
given arbetssituation såväl fysiskt som socialt och organisatoriskt och med koppling till 
individers olika sätt att fungera. De har också ofta en vana av att arbeta i team för att 
komma fram till en lösning på en situation,  
En person med allmänmedicinsk specialitet, dvs som ska kunna möta en bredd av 
hälsoproblem hos befolkningen i olika åldrar, har sällan möjlighet att sätta sig in särskilt i 
arbetslivets krav, arbetsplatsers sätt att fungera och hur det förhåller sig till en individ, eller 
vilka som är de bästa insatserna för att en person ska kunna komma på fötter, återfå hälsa 
och en hållbar arbetssituation. Läkarförbundet har lyft att många unga drar sig för att utbilda 
sig till allmänläkare av oro för kraven från Försäkringskassan och de bedömningar man 
behöver göra i förhållande till den enskildes arbetsförmåga. Dessa arbetsuppgifter är 
däremot något som en person med arbetsmedicinsk specialitet har god kunskap om. För den 
enskilde är det förstås också en trygghet att få träffa en läkare som bäst förstår ens situation, 
vilka lösningar som behövs och som även kan beskriva detta för Försäkringskassans 
handläggare.  
 



Centerpartiet: Det är en avgörande skillnad i att en läkare med arbetsmedicinsk specialitet 
har specialistkompetens i förhållande mellan arbete/hälsa/sjukdom där läkaren med 
allmänmedicinsk specialitet ska behärska sjukdom och förebyggande insatser för alla åldrar 
där fokus inte är kopplingen till patientens sysselsättning.  

Vänsterpartiet: För att nå människor krävs uppsökande arbete liksom tidiga insatser genom 
att vårdcentraler och företagshälsovård samarbetar. Läkare med arbetsmedicinsk specialitet 
och läkare med allmänmedicinsk specialitet ska komplettera varandra, t.ex. är 
allmänläkarens roll viktig när remisser till specialiserad vård behöver utfärdas. 

Sverigedemokraterna: Vår bild är att arbetsmedicinsk specialist fokuserar mer på en 
förebyggande - och rehabiliterande vård snarare än den lindrande vård som tillgodoses av en 
allmänmedicinsk specialist. 

Kristdemokraterna: Läkaren i arbetsmedicinsk specialitet är inriktad på arbetslivets 
sjukdomar medan allmänläkarens specialitet är bredare än så. 

Liberalerna: Som företagsläkare tar man ett viktigt ansvar för att i ett tidigt skede se och 
förebygga ohälsa. Man har också stora möjligheter att följa upp rehabilitering på ett mycket 
bra sätt. Tack vare att man är närmare individernas vardag har man möjlighet att tidigt 
identifiera och agera på risker och problem, så att ohälsa inte utvecklas eller växer sig större 

 
 

c. Kan delar av eller hela företagsläkarens/arbetsmedicinarens uppgifter tas över av 
allmänläkare inom primärvården? i så fall vilka, ge några exempel.  

 

Socialdemokraterna: Nej. 

Moderaterna: se under 4 a. 

Miljöpartiet: Vi anser inte att arbetsmedicinares uppgifter ska tas över av allmänläkare. 
Synen på ohälsa är bredare inom arbetsmedicin, vilket gör att det inte är lämpligt att en 
allmänmedicinare tar över ansvaret. 
Däremot skulle arbetsmedicinare med fördel kunna arbeta inom eller stötta primärvården 
och finnas som en funktion i ett teambaserat arbetssätt. Att ha god kompetens om 
arbetsrelaterad ohälsa på en vårdcentral är klart värdefullt. Arbetsmedicinare skulle 
också med sin erfarenhet av att arbeta i team vara ett gott tillskott till primärvården och 
utvecklingen av den nära vården 
 
Centerpartiet: Nej inte generellt. Däremot finns läkare inom alla specialiteter som har ett 
stort intresse för hälsa och sjukdom i förhållande till arbete och som därför med tanke på 
den stora bristen på läkare med arbetsmedicinsk specialistkompetens kan arbeta inom 
företagshälsovård. 
Vänsterpartiet: Vad gäller t.ex. psykisk ohälsa kan allmänläkares roll vara viktigt för att en 
person ska känna förtroende att söka vård. Det är ett område som kräver ökat samarbete 
mellan primärvården och företagshälsovården. 



Sverigedemokraterna: Vi är av uppfattningen att alla läkare har grundkompetensen men när 
det gäller sjukfrånvaro, sjukskrivning och rehabilitering så är det ett specialistområde och 
den spetskompetensen ligger hos läkare inom företagshälsovården. 

 
Kristdemokraterna: Vi har inte gjort någon sådan värdering 

Liberalerna: Vissa arbetsuppgifter kan föras över. Till exempel kan sjukskrivningar hanteras 
utanför företagshälsovården så att den kompetens som finns inom hälsa, arbetsmiljö och 
prevention utnyttjas till fullo. Vi tror dock även att nya arbetsuppgifter är möjliga bara 
specialisterna blir fler, tex mer omfattande rådgivning till arbetsgivaren i samband med 
större schemaförändringar och omstruktureringar 


