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Arbetsrätt och lagstiftning för företagshälsovård
Kursdatum
Kursorter
Sista ansökningsdag
12 Sep, 2018 - 13 Sep, 2018Stockholms län10 Jul, 2018
Nivå
Färdiga specialister (Fortbildning)
Läkare under specialistutbildning/ST

Specialiteter
Allmänmedicin (/course/search/?speciality=47&show_advanced=1)
Arbets- och miljömedicin (/course/search/?speciality=52&show_advanced=1)
Arbetsmedicin (/course/search/?speciality=187&show_advanced=1)

1. Kurstitel
Kurstitel
Arbetsrätt och lagstiftning för företagshälsovård

Sökord
Sekretess,Arbetsmiljöverkets regelverk,ST,Fortbildning

2. Målgrupp
Nivå
Färdiga specialister (Fortbildning), Läkare under specialistutbildning/ST

Specialitet
Allmänmedicin, Arbets- och miljömedicin, Arbetsmedicin

Ytterligare information
Utbildningen vänder sig i första hand till läkare under specialistutbildning och läkare verksamma inom
arbetsmedicin/arbets-och miljömedicin/företagshälsovård, men är även lämplig som fortbildning för
nämnda grupper.
Inga särskilda förkunskaper krävs.

3. Behovsbeskrivning
Behovsbeskrivning

Inom företagshälsovården ställs man inför ärenden där man har att ta hänsyn till gällande lagstiftning
vad gäller arbetsrätt och sekretess, ex i rehabiliteringsärenden, vid undersökningar beställda av
arbetsgivaren mm. Likaså är det av största vikt att ha kunskap om arbetsmiljölagstiftning och ha
kännedom om arbetsmiljöverkets uppdrag och verksamhet.
Det ﬁnns idag ingen annan samlad utbildning för denna målgrupp som tar upp dessa frågor.
Kursen relaterar till delmål 18 och delmål 12 i ST-utbildning inom Arbets och miljömedicin enl 2008
års regelverk, och till delmål a6, b1, b4, c9 och c10 för för Arbetsmedicin och Arbets- och
miljömedicin enl 2015 års regelverk.

4. Kursens mål - förväntat resultat
Övergripande mål
Målet är att deltagarna ska få god kunskap om gällande lagstiftning vad gäller arbetsrätt och
sekretess vid ex rehabiliteringsärenden, drogtestning, kring sekretess gentemot arbetsgivare ex vid
olika undersökningar beställda av arbetsgivaren, skillnader vad gäller sekretess mellan oﬀentliga och
privat företagshälsovård mm. Det är likaså av största vikt att ha kunskap om arbetsmiljölagstiftning.
Denna kurs belyser dessa frågors komplexitet och ger kunskap kring gällande regelverk och
Arbetsmiljöverksamhet.

Resultat för deltagaren
Deltagarna kommer ha kunskap och kännedom om arbetsmiljölagstiftning, Arbetsmiljöverkets
uppdrag och arbetssätt, kring sekretess inom företagshälsovård och vad som skiljer privat och
oﬀentlig verksamhet, samt kring arbetsrätt vid sjukdom och och särskilt vid beroende- och
missbruksproblematik.

Resultat för patient och samhället
För verksamheten innebär god kunskap kring gällande regelverk kring arbetsrätt, sekretess, skillnader
i privat och oﬀentlig verksamhet och arbetsmiljölagstiftning en kvalitetsfaktor i form av både ökad
säkerhet men även i form av eﬀektivare handläggning.

Delmål för ST angivna av kursproducent
Kursen relaterar till delmål 18 och delmål 12 i ST-utbildning inom Arbets och miljömedicin enl 2008
års regelverk, och till delmål a6, b1, b4, c9, c10 för för Arbetsmedicin och Arbets- och miljömedicin
enl 2015 års regelverk.

5. Program
Schema
Dag 1 onsdag 12 september
0900 Registrering, kaﬀe med smörgås
0930 Inledning Ragnhild Ivarsson Walther
0950 Medicinsk rätt - integritetsfrågor inom företagshälsovården, Ulrika Sandén
1200 Lunch Villagatan 5

Kurs i Arbetsrätt och lagstiftning för företagshälsovård 2
1300 Forts. Medicinsk rätt - integritetsfrågor inom företagshälsovården, Ulrika Sandén
1430 Kaﬀe
1450-1730 Arbetsmiljöverkets uppgifter och regelsystem, Ingemar Rödin
1900 Gemensam middag klubbvåningen,
Villagatan 5
Dag 2 - torsdag 13 september
0830 Arbetsmiljöinspektionen, Agneta Karlström
1000 Kaﬀe
1020 Arbetsrätt Anna Maria Westregård
1200 Lunch Villagatan 5
1300 Forts. Arbetsrätt Anna Maria Westregård
1530-1600 Kaﬀe och avslutning med kursutvärdering, Ragnhild Ivarsson Walther
Föreläsare
Kursledare: Ragnhild Ivarsson Walther, företagsläkare, Scania
Ulrika Sandén, jur. dr, universitetslektor, Juridiska institutionen, Umeå universitet
Anna Maria Westregård, jur.dr, universitetslektor Juridiska fakulteten, Lunds Universitet
Ingemar Rödin, överläkare, Arbetsmiljöverket
Agneta Karlström, arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljöverket
Kursansvarig: Jan Rosén, ordf. SFLF

6. Metodik
Pedagogisk metod
Föreläsningar och diskussioner varvat med grupparbeten

Kursmaterial
Åhörarkopior delas ut, AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet

Förberedelser
Litteraturtips skickas före kursstart

7. Uppföljning
8. Utvärdering
Lipus utvärdering
En utvidgad utvärderingsmall utgående från Lipus standard används. Kursledaren sammanställer
resultaten och återkopplar relevant information til respektive föredragshållare. Kursledningen
reﬂekterar över kursdeltagarnas utvärdering och ändrar vid behov utformning av kursen och dess
innehåll.

Eﬀekt i verksamheten på längre sikt

Svensk Företagsläkarförening genomför regelbundet en webbaserad enkät om arbetsmiljö och
fortbildningsfrågor. Genom denna enkät kan föreningen få en uppfattning om kunskapsläget inom
dessa områden.

Tidigare Lipus- eller IPULS-certiﬁering
2013-09-17,IPULS-nr: 20120317
2014-09-03,Lipus-nr 20130179
2015-09-02 Lipusnr 20140227
2016-09-14 Lipus nr. 20150169
2017-09-13 Lipus nr. 20160174

Planering
Kursledaren sammanställt utvärderingarna och återkopplat relevant information til respektive
föredragshållare.

9. Praktisk information
Startdatum
12 Sep, 2018

Slutdatum
13 Sep, 2018

Andra tidsuppgifter
20180912-20180913
Dagtid, 2 på varandra följande heldagar.

Kursplats
Stockholm, Läkarförbundet
Villagatan 5, 1 trappa ner

Kursorten – län
Stockholms län

Antal deltagare
max 25

Språk
Svenska

Avgift

6 500 kr ej moms, inkluderande lunch, kaﬀe fm och em, gemensam middag första kursdagen.
Kursmaterial.

Kringkostnader
Resor och logi

Sista anmälningsdatum
10 Jul, 2018

Anmälningsförfarande
Sista anmälningsdatum: 2018-07-10
Skriftlig anmälan via länk på Svenska Företagsläkarföreningens hemsida:
https://www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Yrkesforening/Svenska-ForetagslakarforeningenSFLF/Utbildningar/ (https://www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Yrkesforening/SvenskaForetagslakarforeningen-SFLF/Utbildningar/)

Intyg
Kursintyg delas ut vid kursavslutning med angivande av rubrik och antal kursdagar.
Socialstyrelsens intyg för ST läkare utfärdas.

Kontaktperson
Kursledare Ragnhild Ivarsson Walther, ragnhild.walther@telia.com, kursansvarig Jan Rosen Svenska
Företagsläkarföreningen, jan.rosen@sﬂf.se
SFLFs kansli Helena Törnkvist,
mailto:helena.tornkvist@slf.se
Telefon 08 790 33 00 vxl

Länk till kursens webbplats
www.slf.se/sﬂf

10. Antagning
Antagningsförfarande
Läkare under specialistutbildning inom arbetsmedicin och arbets-och miljömedicin kommer att
prioriteras i första hand. I andra hand prioriteras läkare verksamma inom företagshälsovård/arbetsoch miljömedicin utifrån anmälningsdatum. I tredje hand läkare från andra verksamhetsområden.

Bekräftelse
Besked om kursdeltagande meddelas på angiven mailadress senast 7 dagar efter sista
anmälningsdag.
Även de som inte får plats kommer att meddelas.

Krav för deltagande
Anmälan är bindande och kursdeltagaren ansvarar för att betalningsansvarig godkänt deltagandet.
Vid avanmälan före 2018-07-01 debiteras halv kurskostnad och därefter hela kurskostnaden.
Kursplatsen kan dock överlåtas till annan person.

11. Kursansvariga
Initiativtagare
Regeringsuppdrag med försöksverkssamhet för specialisttjänstgöring i arbets-och miljömedicin för
perioden 2012-2013. I samarbete med FHVdelegationen, Svenska företagsläkarföreningen och
Svenska Arbets-och miljömedicinsk förening har intiativ tagits för denna kurs. Kursledaren ﬁck i
uppdrag att utforma kursen.

Ansvarig för innehåll
Kursledare Ragnhild I Walther, företagsläkare

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig
Ragnhild Ivarsson Walther, företagsläkare, v ordförande SFLF, MI-lärare och tidigare projektledare
utbildare inom Riskbruksprojektet, MROläkare, ingått i Socialstyrelsen prioriteringsgrupp för
utarbetande av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder,
sektionsansvarig för arbets-och miljömedicinska sektionens deltagande i Svenska Läkarsällskapets
samarbete med Socialstyrelsen kring "Läkares samtal om levnadsvanor".

Kursadministration
Kursledaren ansvarar för det praktiska genomförandet och för kursadminstration Jan Rosén ordf
Svenska företagsläkarföreningen samt Helena Törnqvist kansliet Svenska företagsläkarföreningen.

Övriga samarbetspartners
inga

Målgruppsrepresentant
Jan Rosén, Stig Norberg, Karin Nord, samtliga företagsläkare och SFLF styrelse, Soﬁa ÅströmPaulsson företagsläkare och Kristina Jacobsson prof AMM SUS och ordförande i SAMF.

12. Finansiering
Finansiering
Deltagaravgifter
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-
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