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VarnumHälsan AB är en företagshälsa som hjälper företag och organisationer 
att förbättra den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Vi arbetar med att skapa 
sunda, säkra och attraktiva arbetsplatser i nära samverkan med våra kunder 
utifrån deras specifika verksamheter. Tillsammans med kunden identifierar

vi risk- och friskfaktorer på individ-, grupp- och organisationsnivå 
och ger råd i syfte att förbättra arbetsmiljö och hälsa.

Välkommen till VarnumHälsan  
Det självklara valet för en sund, 
säker och attraktiv arbetsplats! 
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KAPITEL 1

ALLMÄNNA  
ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR

Din företagshälsa
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Din företagshälsa

GRUNDLÄGGANDE  
ARBETSMILJÖUTBILDNING  

Allmänna  
Arbetsmiljöutbildningar

MÅLGRUPP
Chefer, skyddsombud, arbetsmiljöombud, HR-funktioner med flera.

SYFTE OCH MÅL 
Syftet är att hjälpa organisationer eller företag som behöver komma i 
gång med sitt arbetsmiljöarbete, fräscha upp sina arbetsmiljökunskaper 
eller få bekräftelse på att arbetsmiljöarbetet håller rätt kurs.

UPPLÄGG 
Utbildning under 2 dagar. Föreläsningar varvas med gruppövningar och 
diskussioner. Utbildningen anpassas delvis till din verksamhets processer, 
arbetssätt och rutiner med fokus på det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 
Leds av leg. psykolog, Ergonom, Arbetsmiljöingenjör och Rehabkonsult.

INNEHÅLL
 • Utbildning i lagstiftning som reglerar arbetsmiljöområdet (AML).
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.
 • Fokusområden är Organisatorisk och social arbetsmiljö 
(OSA) och Belastningsergonomi.

 • Introduktion i Rehabiliteringsfrågor.
 • Omsättning av krav till praktiken i din verksamhet.
 • Påbörjan, utveckling och analys av ert systematiska arbetsmiljöarbete, 
hur arbetar vi vidare med mer förebyggande insatser i arbetsmiljöfrågor.

 • Diskussion, praktiska övningar och kunskapsöverföring mellan 
deltagare.

Din företagshälsa
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Din företagshälsa

CHEFENS ARBETSMILJÖANSVAR
VID DISTANSARBETE

Allmänna  
Arbetsmiljöutbildningar

MÅLGRUPP
Den här digitala föreläsningen vänder sig till dig som är chef och 
har medarbetare som arbetar helt eller delvis på distans.

SYFTE OCH MÅL 
Föreläsningen syftar till att lyfta frågor om chefens arbetsmiljöansvar, 
hur ni kan arbeta med de utmaningar som kan uppstå vid distansarbete, 
att leda på distans och ergonomiska aspekter på distansarbetet.

UPPLÄGG 
Digital utbildning som hålls av Arbetsmiljöingenjör, leg. 
Psykoterapeut och Ergonom under ca 2 timmar, föreläsningarna 
avslutas med tid för diskussion och reflektioner.

INNEHÅLL
 • Arbetsmiljöansvar
 • Att leda på distans
 • Ergonomiska aspekter
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Din företagshälsa

BESIKTNING AV SYSTEMATISKT  
ARBETSMILJÖARBETE  

Allmänna 
Arbetsmiljöutbildningar

MÅLGRUPP
Tjänsten vänder sig till företag med 0-49 anställda. För företag 
med mer än 50 anställda skräddarsyr vi upplägg individuellt.

SYFTE OCH MÅL 
Vi hjälper er att få kontroll över ert arbetsmiljöarbete. Genom en besiktning 
utifrån grundläggande delar av det systematiska arbetsmiljöarbete får du 
kontroll över vad som fungerar i din verksamhet och vilka eventuella behov 
av förbättring som finns. Målet med besiktningen är att kartlägga företagets 
arbetsmiljöarbete utifrån styrkor, behov och utvecklingsmöjligheter.

INNEHÅLL
 • Besök i verksamheten.
 • Genomgång av interna arbetssätt, rutiner och 
instruktioner med koppling till arbetsmiljö.

 • Protokoll efter genomförd besiktning.

UPPLÄGG 
Ni beskriver er verksamhet och hur ni i dagsläget arbetar med 
arbetsmiljöfrågor och presenterar exempel från verksamhetens egna 
arbetssätt, rutiner och instruktioner. Vi besöker er verksamhet, samtalar med 
representanter och genomför besiktning utifrån gällande bestämmelser för 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi sammanställer ett besiktningsprotokoll 
som ni sedan har nytta av i ert fortsatta arbetsmiljöarbete.

Företagets storlek avgör priset.
• 0-9 anställda
• 10-19 anställda

• 20-29 anställda
• 30-49 anställda 

• 50 eller fler anställda  
   begär offert

Din företagshälsa
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Din företagshälsa

RISKBEDÖMNING AV ARBETSMILJÖFAKTORER

Allmänna 
 Arbetsmiljöutbildningar

MÅLGRUPP
Tjänsten vänder sig till alla organisationer och företag.

SYFTE OCH MÅL 
Att undersöka och riskbedöma arbetsmiljön är en del av det 
lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet som syftar till att 
skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där alla arbetstagare 
trivs och mår bra. Våra experter hjälper dig att utföra olika typer av 
riskbedömningar, utifrån din verksamhetsbehov.

UPPLÄGG
Arbetsmiljöingenjören analyserar nedan nämnda parametrar på er 
arbetsplats via mätningar, riskbedömningar och andra verktyg.
Resultaten kopplas till olika regelverk/föreskrifter i arbetsmiljölagen.
Ergonom analyserar och bedömer arbetsmomenten och utgår 
från lämplig arbetsmiljöföreskrift tex Belastningsergonomi. Olika 
typer av riskbedömningsverktyg kan användas för att komplettera 
arbetsmiljöföreskrifterna.

Tillsammans med teamet på företagshälsan kopplar vi sedan ihop 
tekniken med människan och organisationen för att få en tydlig 
koppling mellan hälsa-produktion-kvalitet i verksamheten.
Presenteras i en skriftlig rapport.

INNEHÅLL, EXEMPEL

Din företagshälsa
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 • Buller
 • Vibrationer
 • Damm

 • Ljus
 • Ventilation
 • Klimat

 • Kemikalier
 • Organisatorisk och 
social arbetsmiljö
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LEDARSKAP I DET ”NYA NORMALA”

Allmänna 
 Arbetsmiljöutbildningar

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till chefer med personalansvar.

SYFTE OCH MÅL 
Stärka chefer i deras nya utmaningar med att ha medarbetare 
som arbetar på distans och en del som är fysiskt på plats.

UPPLÄGG 
Två utbildningstillfällen a 2 timmar, leds av 2 leg. psykologer. 
Maxantal 10 deltagare.

INNEHÅLL
 • Chefens roll i ”det nya normala”
 • Hur stärker du självledarskapet hos dina 
medarbetare?

 • Hur skapar vi sammanhållning?
 • Hybridmöten, hur får vi till dem?
 • Diskussion/case 

Din företagshälsa
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KAPITEL 2

ARBETSLIVSINRIKTAD REHAB
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Din företagshälsa

REHABUTBILDNING FÖR CHEFER  

Arbetslivsinriktad rehab 

MÅLGRUPP
Föreläsningen vänder sig till chefer med personalansvar.

SYFTE OCH MÅL 
Öka kunskapen om rehabiliteringsarbetet.

UPPLÄGG 
Utbildning under en halvdag med rehabkonsult/arbetsmiljökonsult, 
där föreläsning varvas med diskussioner. Max 10 deltagare/tillfälle.

INNEHÅLL
 • Rehabiliteringsprocessen
 • Ansvar i rehabilitering
 • Sjukskriven arbetstagare/det egna ansvaret
 • Chefens roll i det förebyggande arbetet
 • Plan för återgång i arbete
 • Diskussion/case

Din företagshälsa
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Din företagshälsa

RISKBRUK - SKADLIGT BRUK – BEROENDE ALKOHOL

MÅLGRUPP
 • Inspirationsföreläsning till medarbetare angående “Riskbruk alkohol”.
 • Föreläsning/utbildning för chefer/arbetsledare och skyddsombud 
i ”Riskbruk – Skadligt bruk –Beroende”.

SYFTE OCH MÅL 
Öka kunskap hos medarbetare om alkoholens effekter - möjlighet 
till beteendeförändring i alkoholvanor. Öka kunskap hos chefer/ 
arbetsledare och skyddsombud om alkoholens effekter – Riskbruk 
– Skadligt bruk och Beroende. Utmaningar i arbetslivet – alkohol/ 
droger. Verktyg till förebyggande arbete i beroendefrågor.

UPPLÄGG
 • Inspirationsföreläsning “Riskbruk alkohol” till medarbetare 30-45 min.
 • Riskbruk – Skadligt bruk – Beroende till chefer/arbetsledare 
och skyddsombud 2–3 tim (beroende på om utbildning ska 
företagsanpassats med organisationens drogpolicy.)

INNEHÅLL
 • “Riskbruk alkohol” (Inspirationsföreläsning medarbetare) 
- Vad är riskbruk? Hur ser alkoholkonsumtionen ut i Sverige? 
Kan vi själva förändra våra alkoholvanor?

 • Riskbruk- Skadligt bruk – Beroende (chefer/arbetsledare/
skyddsombud) - Alkoholkonsumtionen i Sverige? Kunskap i Riskbruk 
– Skadligt bruk – beroende. Utmaningar i arbetslivet. Alkoholfrågan 
är känslig - hur minskar vi stigmat? Verktyg – hur arbetar vi 
förebyggande i beroendefrågor inom organisation/företag.

Din företagshälsa
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Arbetslivsinriktad rehab 
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KAPITEL 3

ERGONOMI

Din företagshälsa
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Din företagshälsa

ARBETA PÅ ETT BRA SÄTT 
FRÅN DISTANSKONTORET

Ergonomi 

MÅLGRUPP
Föreläsningen vänder sig till alla organisationer 
och företag som arbetar helt eller delvis hemifrån.

SYFTE OCH MÅL
Föreläsningen syftar till att ge deltagaren konkreta råd och tips om hur 
man med enkla medel skapar en fungerande arbetsplats hemma och 
hur man skapa goda vanor och rutiner kring distansarbetet.

UPPLÄGG
Webinar under en timme som leds av Ergonom och leg. psykolog.

INNEHÅLL
 • Ergonomiska råd och riktlinjer för distanskontoret.
 • Hur man kan få till gränsdragningen mellan arbetet och fritiden.
 • Tips på hur man får till social samvaro på distans.

Din företagshälsa
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Din företagshälsa

BELASTNINGSERGONOMIUTBILDNING 

Ergonomi 

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till alla organisationer och företag.

SYFTE OCH MÅL
Ge en ökad medvetenhet och större kunskap om hur belastningar i 
arbetet påverkar kroppen, hur man kan förebygga belastningsbesvär 
och arbeta med ergonomin på företaget. Föreläsningen anpassas 
efter den typ av belastningar som finns på just Ert företag. 

UPPLÄGG
Utbildningen varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner och 
praktiska moment.

INNEHÅLL
 • Arbetsmiljö och ergonomi begreppet.
 • Kort om människans anatomi och fysiologi.
 • Arbetsställningar, arbetsrörelser, ensidigt upprepat arbete, 
handintensivt arbete och manuell hantering.

 • Tidiga signaler på överbelastning.
 • Riskfaktorer på Ert företag.
 • MTO perspektivet.

Din företagshälsa
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Din företagshälsa

KONTORSERGONOMIUTBILDNING

Ergonomi

MÅLGRUPP
Föreläsningen vänder sig till alla organisationer och företag.

SYFTE OCH MÅL 
Föreläsningen syftar till att ge en ökad medvetenhet gällande de 
ergonomiska aspekterna på kontorsarbete, om hur belastningar i 
arbetet påverkar hälsan och att inspirera till att arbeta mer 
ergonomiskt och förebyggande.

UPPLÄGG 
Föreläsningen följs fördelaktigt upp med en ergonomirond - 
bedömning av varje kontorsarbetsplats inkl synergonomiska aspekter. 
Skriftlig återrapportering till chef.

INNEHÅLL
 • Risker vid bildskärmsarbete, lämpliga arbetsställningar 
och arbetsrörelser.

 • Hur skapar du en optimal kontorsarbetsplats och hur kan man 
organisera arbetet så vi förebygger långvarigt stillasittande.

 • Tidiga signaler på överbelastning.
 • Synergonomiska aspekter.

Din företagshälsa
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KAPITEL 4

FYSISK ARBETSMILJÖ

Din företagshälsa



18

Din företagshälsa

BULLERUTBILDNING 

Fysisk arbetsmiljö 

MÅLGRUPP
Föreläsningen vänder sig till alla organisationer och företag 
som är i behov av kunskaper om buller på arbetsplatsen.

SYFTE OCH MÅL 
Föreläsningen syftar till att ge en ökad kunskap om buller på 
arbetsplatsen. Syftet är också att ge deltagarna kunskaper och 
förutsättningar för att kunna uppfylla lagstadgade krav enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:16.

UPPLÄGG 
Utbildningen utförs genom fysisk eller digital träff och omfattar 
1,5 timmes föreläsning. Utbildningen hålls av arbetsmiljöingenjör 
och företagssköterska.

INNEHÅLL
 • Grundläggande teori gällande ljud och buller.
 • Hörselns påverkan på buller.
 • Arbetsplatsers bullersituation och möjliga åtgärder 
för att minska bullret.

 • Information om möjliga kartläggningar av buller på arbetsplatsen.

Din företagshälsa
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Din företagshälsa

UTBILDNING I KEMISKA ARBETSMILJÖRISKER 
MED ALLERGIFRAMKALLANDE EGENSKAPER

Fysisk arbetsmiljö 

MÅLGRUPP
Utbildning för alla organisationer och företag där arbetsmiljölagen 
ställer krav på utbildning till medarbetare som utsätts för kemiska 
arbetsmiljörisker med allergiframkallande egenskaper (fd 
härdplastutbildning). Finns osäkerhet hjälper vår arbetsmiljöingenjör 
till att undersöka om företaget omfattas av regelverket.

SYFTE OCH MÅL 
Säkerställa att de som leder och aktivt sysselsätts i ett arbete där man 
exponeras för kemiska produkter som har allergiframkallande
egenskaper erhåller de kunskaper som krävs enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2011:19 och senare uppdateringar. 
Syftet är också att erhålla kunskaper för att arbeta på ett säkert sätt 
både för sig själv och andra. Utbildningen ska förnyas vart 5:e år.

UPPLÄGG 
Fysiskt eller digitalt under ca 2 timmar med arbetsmiljöingenjör.  
Efter utbildningen erhåller arbetsgivaren ett intyg för deltagande 
medarbetare.

INNEHÅLL
 • Regler och lagkrav om kemiska arbetsmiljörisker.
 • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet.
 • Riskhantering; identifiering av fara, exponering och risk.
 • Märkning skyltning och hantering av kemikalier.
 • Information om säkerhetsdatablad.
 • Hälsorisker vid arbete med kemikalier.
 • Skyddsåtgärder för att förebygga exponering.

Din företagshälsa
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LAGSTADGADE UNDERSÖKNINGAR 

Fysisk arbetsmiljö 

MÅLGRUPP
Alla organisationer och företag.

SYFTE MED MEDICINSKA KONTROLLER
 • Upptäcka tidiga tecken på ohälsa hos arbetstagare.
 • Skydda särskilt känsliga personer.
 • Kontrollera att arbetstagare har tillräcklig fysisk eller 
psykisk förmåga för att utföra sina arbetsuppgifter.

 • Förebygga olycksfall i riskfyllda arbeten som till exempel 
ställer stora krav på omdöme och uppmärksamhet.

Fortsättning på nästa sida...

Din företagshälsa
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Din företagshälsa

LAGSTADGADE UNDERSÖKNINGAR

Fysisk arbetsmiljö 

Exempel på lagstadgade undersökningar:

 • Allergiframkallande 
kemiska produkter

 • Bly
 • Buller
 • Elektromagnetiska fält
 • Fibrosframkallande 

damm

 • Handintensivt arbete
 • Damm
 • Joniserande strålning
 • Kadmium
 • Klättring med stor 

nivåskillnad
 • Körkort 

 • Lokförare 
 • Nattarbete 
 • Rök och kemdyk
 • Sjöfolk
 • Spårbunden trafik
 • Synundersökning
 • Vibrationer

INNEHÅLL
En lagstadgad hälsoundersökning, som Arbetsmiljöverket beskriver 
som Medicinska kontroller i arbetslivet, syftar till att förebygga ohälsa 
i en arbetsmiljö som är riskfylld. Genom regelbundna undersökningar 
förebyggs skador och olycksfall. De medicinska kontrollerna, samt 
några av de lagstadgade hälsoundersökningarna, kräver att en 
riskbedömning av arbetsmiljön har gjorts innan beställning av en 
medicinsk kontroll. Bedömningen ser över vilka risker som kan finnas 
på arbetsplatsen och som ställer krav på medicinska kontroller. 

Det finns två olika typer av medicinska kontroller. Det är arbetsgivaren 
som ska ansvara för att de organiseras och erbjuds till personalen.
De flesta av de lagstadgade medicinska kontrollerna är frivilliga för 
arbetstagarna att genomföra, det vill säga de kan tacka nej till dem. 
En del medicinska kontroller där riskerna med arbetet anses extra 
riskfyllda ska utmynna i ett Tjänstbarhetsintyg. Arbetstagaren kan 
tacka nej även till dessa undersökningar men det innebär då att 
arbetstagaren inte får arbeta med de uppgifter där tjänstbarhetsintyg 
krävs. En arbetsgivare som låter en arbetstagare utföra arbete utan 
tjänstbarhetsintyg där så krävs, kan åläggas en sanktionsavgift av 
Arbetsmiljöverket för varje sådan medarbetare. Är ni osäker på vilka
krav som gäller för de arbetsuppgifter som gäller ert företag så hjälper 
vi till att utreda detta.

Din företagshälsa
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SMITTSKYDDSUTBILDNING

MÅLGRUPP
Föreläsningen vänder sig till alla organisationer och företag som 
omfattas av “Smittskydd enlig AFS 2018:4” exempelvis: anställda i 
lokalvård och fastighetsskötsel. Men även företag som önskar mer 
kunskap i hygienrutiner gällande Corona.

SYFTE OCH MÅL 
Föreläsningen syftar till att ge en ökad kunskap om 
smittskydd och hur man ska arbeta förebyggande.

UPPLÄGG 
Fysiskt eller digitalt under 2,5h med Företagssköterska.

INNEHÅLL
 • Information om AFS 2018:4
 • Riskfaktorer i arbetet 
 • Mikrobiologiska risker
 • Smittvägar
 • Hur stärker jag immunförsvaret?
 • Skyddsutrustning
 • Åtgärder vid kontakt med sprutor/kanyler, blod, övriga 
kroppsvätskor, frätande ämnen, glas/skärande material

 • Handhygien/Handrengöring
 • Hantering av riskavfall
 • Rutiner vid incidenter

Din företagshälsa
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Din företagshälsa

SKIFTARBETE – SÖMN, KOST 
OCH FYSISK AKTIVITET

MÅLGRUPP
Föreläsningen vänder sig till alla som arbetar skift.

SYFTE OCH MÅL 
Öka medvetenheten om vad man själv kan göra för 
att bibehålla en god hälsa vid skiftgångsarbete.

UPPLÄGG 
Fysiskt eller digitalt under 1,5h med leg. psykolog, 
leg. sjukgymnast och företagssköterska.

INNEHÅLL
 • Hur är vår sömn uppbyggd och vad påverkar hur effektiv den blir? 
Vi går igenom de tre faktorerna i ”sömnformeln” och vad som 
ofta händer vid sömnproblem. Du får med dig konkreta råd och 
tekniker för bättre sömn från KBT, kognitiv beteendeterapi.

 • Fysisk aktivitet i allmänhet- hur en liten förändring ger positiva 
förändringar i det stora hela.

 • Kostens betydelse vid skiftgång-hur viktig är den? - Oregelbundna 
mattider och nattätande belastar kroppen- hur kan jag förhindra 
ohälsa och vad är bäst att äta.

Din företagshälsa
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KAPITEL 5

ORGANISATORISK OCH 
SOCIAL ARBETSMILJÖ

Din företagshälsa
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Din företagshälsa

ORGANISATORISK OCH 
SOCIAL ARBETSMILJÖ

Organisatorisk och 
social arbetsmiljö 

MÅLGRUPP
Grundutbildning för alla organisationer och företag riktad mot chefer, 
arbetsledare, skyddsombud och fackliga företrädare och den, som 
utifrån sin funktion har behov av kunskap och hjälp att tolka föreskriften 
Organisatorisk och sociala arbetsmiljö och hur den integreras i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.

SYFTE OCH MÅL 
Utbildningen ska ge en grundläggande kunskap i syfte, mål och 
innehåll i föreskriften OSA och kan efter utbildningen starta upp 
ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom området.

UPPLÄGG 
En halvdagsutbildning med leg. Psykolog där föreläsning 
varvas med diskussioner.

INNEHÅLL
 • Vad säger föreskriften AFS 2015:4 OSA.
 • Chefens ansvar.
 • Ohälsosam arbetsbelastning.
 • Kränkande särbehandling.
 • Arbetstid.
 • Verktyg.

Din företagshälsa
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Din företagshälsa

PERSONALROND

Organisatorisk och 
social arbetsmiljö 

MÅLGRUPP
Chefer med personalansvar inom en organisation eller företag.

SYFTE OCH MÅL 
Tjänsten innebär att vi utifrån AFS 2015:4, Organisatorisk och social 
arbetsmiljö, regelbundet diskuterar frågor kring arbetshälsan och 
därmed stöttar chefen i arbetsmiljöfrågor. Tillsammans kan vi hitta 
lösningar som bidrar till att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. 
Målet med personalvårdsronden är att öka trivseln på er arbetsplats, 
förbättra arbetshälsan hos personalen och förhoppningsvis minskar 
också sjukfrånvaron. Tack vare personalvårdsronden bildas ett nätverk 
kring personalarbetet vilket resulterar i ökad kompetens internt.

UPPLÄGG 
Företagsbesök och chefsstöd via diskussioner, kan utföras digitalt.

INNEHÅLL
Personal från Företagshälsan och chefen träffas regelbundet, 
behovet styr hur ofta men förslagsvis en gång/kvartal. Vid mötet 
diskuterar vi frågor och eventuella problem kring arbetshälsan på 
avdelningen. Frågor som tas upp kan vara t ex tidiga signaler på 
ohälsa, sjukfrånvaro, både lång och kort, uppföljning av eventuella 
rehabärenden, hur man ligger till med riskbedömningar och 
lagstadgade undersökningar. Vi diskuterar åtgärder som bibehåller 
en god arbetshälsa och främjar en bra arbetsmiljö.
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Din företagshälsa

ARBETSMILJÖPROFILEN

Organisatorisk och 
social arbetsmiljö 

MÅLGRUPP
Kartläggningen vänder sig till alla organisationer och företag.

SYFTE OCH MÅL 
Kartläggningen syftar till att ge en allsidig bild av både den 
organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön på en arbetsplats. 
Den är utmärkt även som ett verktyg för att genomföra och följa 
upp systematiskt arbetsmiljöarbete.

UPPLÄGG 
Digital anonym kartläggning med 144 frågor. Delområden som 
kartläggs är organisatorisk och social arbetsmiljö, fysisk arbetsmiljö, 
riktlinjer, riskbedömning och stressreaktioner. Detta redovisas 
därefter i en rapport.

INNEHÅLL
ArbetsmiljöProfilen kartlägger bland annat följande:
 • Trivsel.
 • Gemenskap.
 • Samspel.
 • Ledningsklimat.
 • Stress och belastning.
 • Mobbning och trakasserier.
 • Fysisk arbetsmiljö.
 • Hälsorisker.
 • Besvär förorsakade av arbetsförhållandena.
 • Utvecklings- och förbättringsområden för bättre arbetsmiljö.

Din företagshälsa
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Din företagshälsa

CHEFSSTÖD

Organisatorisk och 
social arbetsmiljö 

MÅLGRUPP
Tjänsten vänder sig till chefer eller arbetsledare som önskar stöd i 
form av coachning eller handledning.

SYFTE OCH MÅL 
Att få stöd i chefsrollen. Ges möjlighet att lyfta och diskutera olika 
utmaningar i chefskapet. Hitta lösningar på konkreta frågeställningar. 
Exempel på områden: rehabärenden, känsliga samtal, konfliktsituationer, 
besvärliga personalärenden. Coachning/chefsstöd kan exempelvis ge 
ökad kunskap och bättre färdigheter vad gäller:
 • Hållbart ledarskap.
 • Personlig utveckling.
 • Balans mellan arbete och fritid.
 • Kommunikationsmönster.
 • Samtal med enskilda medarbetare.

UPPLÄGG 
Utföres individuellt eller i grupp utifrån behov och önskemål. 
Allt ifrån ett enstaka samtal i en avgränsad frågeställning, till 
återkommande träffar under året.

INNEHÅLL
ArbetsmiljöProfilen kartlägger bland annat följande:
 • Anpassas utifrån varje individs/grupps behov.

Din företagshälsa
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Din företagshälsa

KOLLEGIALT CHEFSSTÖD

Organisatorisk och 
social arbetsmiljö 

MÅLGRUPP
Vänder sig till chefer och arbetsledare inom en organisation 
eller företag.

SYFTE OCH MÅL 
Syftar till att i grupp få diskutera olika ämnen som kan vara svåra att 
hantera som chef. Kollegiala samtalsgrupper innebär reflekterande 
samtal med kollegor och utgår från en problembaserad metod.
 • Erfarenhetsutbyte med andra chefer
 • Långsiktigt socialt nätverk
 • Verktyg som stärker dig hur du hanterar stress i din vardag
 • Hållbarhet över tid

Efter genomförda träffar har deltagarna ökat sin förmåga 
att hantera sin vardagliga situation.

UPPLÄGG 
6-10 träffar med olika teman för diskussion. 2h per session som leds 
av leg.psykolog.

INNEHÅLL
Under 6-10 tillfällen träffas gruppen med sin handledare.
Varje session är upplagd utifrån teman som gruppen själva valt.

Din företagshälsa
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Din företagshälsa

KONFLIKTHANTERING  

Organisatorisk och 
social arbetsmiljö 

MÅLGRUPP
Arbetsgrupper där klimatet präglas av missämja, dålig 
prestation och allmänt missnöje till följd av konflikter.

SYFTE OCH MÅL 
Insatsen bygger på att vi pratar med varandra, 
kommunikationsmönster.

UPPLÄGG 
Initiativ till konflikthanteringsinsatsen sker av arbetsgivaren eller på 
rekommendation av företagshälsovårdens medarbetare i samråd 
med arbetsgivaren. Arbetsgivaren bör ibland delta vid första 
träffen med berörd personal. De som är i konflikt med varandra 
kommer vanligtvis samtidigt till psykoterapeut/leg. psykolog för 
konfliktlösning. Det kan förekomma att vid vissa konfliktlösningar 
kan mer än en personal delta från Varnumhälsan i arbetet med 
konfliktlösningen, detta sker först efter samtal med arbetsgivaren. 
Uppföljning bör ske efter att målsättningen tagits fram.

INNEHÅLL
 • Genom samtal kartläggs och tydliggörs hur var 
och en kan bidra med en lösning i konflikten.

 • Hemuppgifter erhålls av psykoterapeut/leg. psykolog 
för att lösa det som ligger till grund för konflikterna.

Din företagshälsa
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Din företagshälsa

STRESSPROFILEN

Organisatorisk och 
social arbetsmiljö 

MÅLGRUPP
StressProfilen vänder sig till medarbetare på alla organisationer 
och företag där man vill kartlägga stress på individnivå.

SYFTE OCH MÅL 
Stressprofilen visar på individens starka sidor men också på 
utvecklingsområden. Genom att varje medarbetare får ta del av sin 
egen Stressprofil skapas möjligheter till individuella handlingsplaner.
Dessa blir ett värdefullt underlag för personlig utveckling och för 
minskad stress. Stressprofilen identifierar och analyserar den
aktuella situationen hos grupper och företag. Detta ger underlag för 
handlingsplaner på både grupp- och organisationsnivå.

UPPLÄGG 
Enkät med 224 frågor som medarbetarna besvarar digitalt. Efter 
genomgång av StressProfilens resultat kan man upprätta en 
handlingsplan, som kan vara en hjälp för den som vill förändra något i 
sin livsstil. Profilerna är teoretiskt och statistiskt underbyggda och baserar 
sig på svensk och internationell forskning inom stress och arbetsmiljö.

INNEHÅLL
 • Beskriver den stress som personen upplever och hur 
den reagerar på stress både i och utanför arbetet.

 • När StressProfilen tolkas är det viktigt att man är uppmärksam på 
såväl de starka som de svaga sidorna. De starka sidorna, dvs. där 
man upplever låg belastning fungerar ofta som en buffert mot de 
sidor, där man upplever hög belastning.

 • De olika områdena i StressProfilen kan också se sambanden 
mellan orsakerna till negativ stress, förmåga att hantera denna 
stress och stressreaktioner.

 • Orsaker till stress i livssituationen.

Din företagshälsa
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Din företagshälsa

UTBILDNING KRING STRESS

Organisatorisk och 
social arbetsmiljö 

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till alla medarbetare och 
chefer inom en organisation eller ett företag.

SYFTE OCH MÅL 
Skapa en förståelse för stress och hur den kommer till uttryck. 
Reflektion över egna strategier för stresshantering och om de är 
funktionella, dvs uppnår vi det vi önskar? Deltagarna ska efter 
genomförd utbildning ha kunskaper om:
 • Hur stress påverkar kropp och beteenden i olika situationer.
 • Hur stress kan hanteras.

UPPLÄGG 
Tiden för utbildningen skräddarsys efter kundens önskemål och kan 
vara allt ifrån 2,5 h till en halvdag. Utbildningen är i föreläsningsform 
med inslag av diskussion och övningar.

INNEHÅLL
 • Våra olika stressreaktioner.
 • Vanliga orsaker till stress, i arbetslivet och privat.
 • Konsekvenser, både positiva och negativa.
 • Stresshantering.

Din företagshälsa
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Din företagshälsa

WORKSHOP STRESSKOMPASSEN

Organisatorisk och 
social arbetsmiljö 

MÅLGRUPP
Work-shopen vänder sig till alla medarbetare 
på alla organisationer och företag.

SYFTE OCH MÅL 
Förebyggande av stressrelaterad ohälsa. I denna workshop får man 
möjlighet att reflektera över vilka faktorer som påverkar ens
mående idag och vad man behöver för att komma vidare. Vi tar upp 
vanliga orsaker till stress och obalans, både på arbetet och privat.
Till hjälp att bedöma sitt mående får man också fylla i några vanliga
skattningsskalor.
Efter denna work-shop kommer man att ha fått hjälp att ta ut 
”kompassriktningen” för ett liv i bättre balans. Antingen jobbar 
man vidare på egen hand, eller med hjälp av någon av våra 
fortsättningsmoduler.

UPPLÄGG 
Två grupp-träffar på två timmar vardera med två veckors mellanrum. 
Man behöver också sätta av cirka 2h för hemuppgift mellan gångerna vi 
ses. Föreläsning och diskussion. Man väljer själv vad man delar med sig 
av i gruppen. Leds av leg. psykolog/psykoterapeut. 6-10 deltagare.

INNEHÅLL
 • Förståelse för vanliga orsaker till stress/obalans.
 • Individuell reflektion och kartläggning av stressorer.
 • Skattningsskalor.
 • Vägar till bättre balans.
 • Personlig plan för nästa steg.
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Din företagshälsa

HÄLSOKARTLÄGGNINGAR

Organisatorisk och 
social arbetsmiljö 

HÄLSOKARTLÄGGNING
Samtal med fokus på hälsa och livsstil med basprovtagning. 
Basprovtagning: blodvärde, blodsocker, blodtryck, kolesterol, längd, 
vikt och midjemått. Individen meddelas sina provsvar
i samband med besöket.

HÄLSOUNDERSÖKNING I ARBETSLIVET 
Samtal med fokus på hälsa, livsstil och arbetsmiljö med 
basprovtagning. Arbetsmiljö med inriktning på både fysiska
och psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Basprovtagning: blodvärde, 
blodsocker, blodtryck, kolesterol, längd, vikt och midjemått.
Individen meddelas sina provsvar i samband med besöket.

HÄLSOPROFILBEDÖMNING 
Fokuserar på den aktuella livsstilen och konditionen och ger enkelt 
en uppfattning om sitt sätt att leva. Profilen kartlägger riskfaktorer och 
blickar framåt, visar nya möjligheter och ger impulser till förändring i 
positiv riktning.

 • Frågeformulär där svaren 
bildar individens hälsoprofil 
(Plustoo)

 • Rådgivande samtal

 • Provtagning med längd, vikt, 
BMI, midjemått, blodtryck, Hb, 
blodsocker, kolesterol

 • Konditionstest
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TILLÄGGSTJÄNSTER
 • Hörsel
 • Spirometri 

 • Syn
 • Konditionstest

UPPFÖLJNING 
Rapport sker utifrån överenskommelse med kundföretaget.
För skriftlig rapport krävs att minst 15 undersökningar är genomförda 
pga sekretess. Kostnad för rapport tillkommer.

Tjänsten utförs genom:
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