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Företagens efterfrågan på
tjänster styr i betydligt högre
grad än tidigare utbudet av
tjänster inom företagshälsovår-
den. Det framgår av Statskonto-
rets utredning Företagshälso-
vården idag (Statskontoret
1997:2).

Regeringen gav förra våren Statskon-
toret i uppdrag att belysa och analysera
bl a företagshälsovårdens tjänsteutbud,
arbetssätt, faktorer av betydelse för kon-
kurrensen samt täckningsgrad och benä-
genhet att anlita företagshälsovård.

En av de bärande idéerna inom före-
tagshälsovården är att arbeta mångdisci-
plinärt och tvärvetenskapligt. Men avre-
gleringen och borttagandet av statsbidra-
get 1993 har medfört att samarbetet mel-
lan yrkesgrupperna blivit mindre och att
de anställda oftare än tidigare arbetar en-
samma gentemot kundföretagen. Orsa-
ken är de stramare ekonomiska villkoren
och ökad konkurrens som medför att
kostnaderna måste hållas nere. 

Men det förekommer också ett utö-
kat samarbete mellan olika företagshäl-
sovårdsenheter, enskilda konsulter,
vårdgivare och vårdcentraler. Syftet är
att effektivisera verksamheten och att
hålla kostnaderna nere. Det förekom-
mer även att försäkringskassan köper
tjänster inom rehabiliteringsområdet av
företagshälsovården.

Intressantare arbete
Enligt Statskontorets undersökning

anser de anställda att arbetet blivit intres-
santare. Anledningen är främst att avta-
len med kundföretagen nu är mer anpas-
sade till efterfrågan. Kundföretagen har
blivit mer aktiva och kraven stimulerar.

Utmärkande för både små och stora
enheter är de knappa ekonomiska vill-
kor företagshälsovården lever under.
Om en enhet mister en större kund kan
det påverka hela verksamheten. De in-
byggda enheterna verkar dock slippa
denna ekonomiska press. 

Statskontoret har i sin utredning fått
indikationer på att arbetstagarparternas
inflytande över företagshälsovården
kan ha minskat. Detta gäller även
skyddskommittéernas inflytande.

Företagshälsovården ska verka pro-
fessionellt och oberoende gentemot
uppdragsgivare och brukare. Men
Statskontoret har fått uppgifter om att
företagshälsovården inte alltid kan fun-

gera så under dagens mer marknadsan-
passade förhållanden. Idag är det van-
ligt med årsvisa avtal som ger flexibi-
litet och möjlighet att anpassa tjänster-
na till varje kundföretag eller till den
bransch eller typ av verksamhet som fö-
retaget representerar.

Statskontoret har funnit att företags-
hälsovården hela tiden försöker anpassa
verksamheten efter nya krav och efter
kundernas behov. Men det sker också en
interaktion som ställer krav på kunnig-
het och förmåga hos företagshälsovår-
den att hjälpa kundföretagen att bedriva
arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete.

Men kundföretagens efterfrågan styr
alltså i betydligt högre grad än tidigare
företagshälsovårdens utbud. Statskon-
toret påpekar att risken med en långtgå-
ende anpassning kan vara att det lång-
siktiga förebyggande arbetsmiljöarbe-
tet minskar till förmån för kortsiktiga,
akuta eller efterhjälpande insatser.

De tjänster som dominerar företags-
hälsovården idag kan delas in i huvud-
grupperna hälso- och sjukvård, arbets-
miljöarbete, arbetslivsinriktad rehabili-
tering och friskvård.

Motsatta tendenser
Statskontoret noterar två sinsemel-

lan motsatta utvecklingstendenser. Den
ena är att den allmänna och individin-
riktade sjukvården med patientmottag-
ning fått en dominerande roll i verksam-
heten. 

Den andra tendensen är att sjukvård-
sinsatser begränsas till att omfatta en-
staka bedömningar och att all sjukvård
slussas vidare till sjukvården. Den me-
dicinska kompetensen inom företags-
hälsovården koncentreras då till arbets-
miljöarbete och rehabilitering.

Statskontoret har också funnit att
tjänsteutbudet på det medicinska områ-
det ofta har en större omfattning på de
enheter där läkare och sjukgymnaster
har etableringsrätt eller där det finns
vårdavtal med landstinget. Framför allt
i storstadsområden finns det exempel på
att företagshälsovården kan fungera
som en extra akutsjukvård. 

Statskontoret har inte funnit någon
tydlig definition av vad som bör vara
hälso- och sjukvård inom företagshäl-
sovården.

Sjukvården inom företagshälsovår-
den kan idag finansieras på olika sätt.
Kundföretagen kan betala hela kostna-
den eller landstingen kan genom vård-
avtal betala sjukvården eller ersätta

vårdgivarna enligt läkarvårds- respekti-
ve sjukgymnastiktaxorna.

Eftersom det idag är näst intill omöj-
ligt  att  ansluta  sig  till  taxesystemet
medan de läkare och sjukgymnaster
som har anslutning kan kvarstå menar
Statskontoret att detta snedvrider kon-
kurrensförhållandena inom företags-
hälsovården. Systemet med vårdavtal
ger landstingen möjlighet att styra sjuk-
vården. Men även detta system kan
snedvrida konkurrensen, eftersom det
ger vissa men inte alla möjligheter till
en samhällsfinansierad sjukvård.

Färre anställda
Vid 1990-talets början fanns knappt

1 000 enheter, ca 10 000 anställda och
omsättningen låg på mellan 3 och 4 mil-
jarder kronor (med ca 1 miljard i stats-
bidrag). Idag omsätter branschen ca 2 –
2,5 miljarder kronor per år. Det finns ca
700 företagshälsovårdscentraler sprid-
da över hela landet. 

Antalet anställa är ca 7 000 med hu-
vudsakligen medicinsk, beteendeveten-
skaplig och teknisk  kompetens. Dessa
siffror visar att statsbidragets avveck-
ling och förhållandet att stora delar av
arbetsmarknaden är utan arbetsmiljöav-
tal kraftigt har ändrat förutsättningarna
för företagshälsovården.

Den strukturomvandling som skett
och som fortfarande pågår innebär en
koncentration mot större företagshälso-
vårdsenheter som dock ofta har lokala
satellitenheter. 

I 1995 års arbetsmiljöundersökning,
gjord av SCB, besvarade drygt 14 500
personer frågor om sina arbetsförhål-
landen. Undersökningen genomfördes
fjärde kvartalet 1995 på uppdrag av
ASS, Arbetarskydsstyrelsen. Under-
sökningen visar att tre av fyra, 73 pro-
cent, har tillgång till företagshälsovård.
Det finns inga skillnader mellan män
och kvinnor.

Det finns ett starkt samband mellan
tillgång till företagshälsovård och antalet
anställda på arbetsplatsen. Cirka var tre-
dje anställd på arbetsplatser med färre än
fem anställda har tillgång till företags-
hälsovård medan detta gäller så gott som
samtliga på de största arbetsplatserna.

Avregleringen ledde alltså till en
kraftig personalminskning. Det gällde
framför allt läkare och sjuksköterskor,
men även antalet skyddsingenjörer har
minskat. Antalet sjukgymnaster är i
stort sett oförändrat.  
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