
Sveriges Företagshälsor
Sveriges Företagshälsor, branschorganisationen för ett hållbart arbetsliv. 

Vi stärker kvalitetsutvecklingen av branschen.



Skillnader i kompetensområde och fokus 
mellan primärvård, företagshälsovård och 
sjukförsäkringsvård
• Sjukförsäkringsvård:

– Utgångspunkt individ
– ”Diagnos, prognos, åtgärd i enlighet med försäkringsvillkoren”

• Primärvård
– Utgångspunkt individ 
– ”Trösta, lindra och i vissa fall bota”

• Företagshälsovård
– Utgångspunkt arbetsplats och organisation.
– ”Förebygga, undanröja och beskriva samband, mellan organisation, grupp och 

individ”



En bra arbetsmiljö är bra för alla

Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets 
arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva 

organisationer. Vilket också innebär att medarbetarna ska få ett 
hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv. 



Det går bra för Sverige!
Antalet anställda ökar samtidigt som det råder 
arbetskraftsbrist 

Antal anställda inom tjänstesektorn ökar

Brist på arbetskraft

Källa SCB

Industrins kapacitets utnyttjande är 90 %



Det går bra för Sverige men människorna 
mår allt sämre

Antal sjukfall per anställd efter sektor
Kvartal 4 2016

Ca 3% av alla sysselsatta är frånvarande 
på grund av sjukdom.

Källa SCB



45% är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser



Arbetet påverkar hälsan och hälsan 
påverkar arbetet



Intresset för arbetsmiljöfrågor 
exploderar



Det saknas inte bevis för att dagens 
problematik går att undvika! 



Hur skapas arbetsmiljöer som 
stödjer långsiktigt hållbar fysisk och 
kognitiv förmåga?



Vad krävs för att skapa framtidens 
framgångsrika företag och organisationer?



För ett friskare Sverige, helt enkelt!

Mail:peter.munck@foretagshalsor.se
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