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Förbättra vardagen på jobbet
Arbetsmiljön är vårt gemensamma intresse

Vill du komma i kontakt med ett 
skyddsombud?

Det är Läkarförbundets lokalföreningar 
som utser skyddsombud/klinikombud. 
Vänd dig till din lokalförening om du 
vill komma i kontakt med skyddsom-
budet på din arbetsplats eller själv 
engagera dig. 

Läs mer om arbetsmiljö

Besök www.suntliv.nu – en sajt om 
arbetsmiljö och hälsa inom kommuner 
och landsting. Den drivs av AFA för-
säkring i samverkan med bland annat 
Läkarförbundet. 

SKYDDSOMBUD/KLINIKOMBUD

Ett väl fungerande arbetsmiljöar-
bete ska vara förebyggande och 
en naturlig del av verksamhetens 
vardag. Som läkare har du mycket 
kunskap att bidra med om hur var-
dagen fungerar.

För att uppnå en väl fungerande verk-
samhet behövs ett aktivt och förebyg-
gande arbetsmiljöarbete.  Det innebär att 
man identifierar risker mot läkares hälsa 
i verksamheten och organiserar arbetet så 
att dessa risker förhindras.

Chefer och skyddsombud har nyckel-
roller för att skapa ett hållbart arbetsliv 
för läkare. För att lyckas med detta be-
hövs det kunskaper, befogenheter och re-
surser. Chefer och skyddsombud har olika 
roller och ansvar men de behöver enas om 
gemensamma mål. Det bör finnas tydliga 
rutiner för arbetet och en ansvarsfördel-
ning vad gäller arbetsmiljön för de an-
ställda läkarna. Både chefer och skydds-
ombud behöver känna till de föreskrifter 
och regler som påverkar verksamheten. 

Ett nära samspel 
Arbetsgivares ansvar är att se till att la-
gar, förordningar och de föreskrifter 
som gäller för verksamheten tillämpas. 
Skyddsombudets uppdrag är bland an-
nat att följa arbetsgivarens systematiska 
arbetsmiljöarbete och att företräda lä-
karnas intressen i arbetsmiljöfrågor. Det 
behövs fler läkare som engagerar sig som 
skyddsombud! Det är ett tillfälle att lära 
sig verksamheten och få påverka dess in-
riktning. Att vara skyddsombud innebär 
också en möjlighet att få ett nytt sam-
manhang i sitt ordinarie arbete.

Alla läkare har en viktig funktion när 
det gäller att bidra till en utvecklande ar-
betsmiljö – både för sig själva och för sina 
kollegor. Att föra fram idéer, ta initiativ 
till lösningar och påverka via arbetsplats-
träffar och medarbetarsamtal bör vara en 
naturlig del av vardagen.

Bäst resultat tillsammans
Det som sker på en arbetsplats påverkar 
ofta alla yrkesgrupper. Därför behövs 
det samarbete mellan olika yrkesgrupper 
och ibland även över verksamhetsgränser 
för att lyckas i arbetsmiljöarbetet. Syftet 
med samverkan är att skapa ett bättre ar-

betsklimat genom att ge inflytande över 
olika beslut som tas i verksamheten. Det 
gäller att kunna se sin roll i helheten. Ar-
betsplatsträffar har avgörande betydelse 
för om arbetsmiljöarbetet ska fungera el-
ler inte. Samverkan ska arrangeras så att 
alla har möjlighet att vara delaktiga, både 
medarbetare, skyddsombud och chefer. 
Ingen ska ställas utanför eller ha svårt att 
delta till följd av nattarbete, deltidstjänst 
eller arbete på flera arbetsplatser.

Det behövs fler läkare som skydds-
ombud. Kontakta din lokalförening 

om du är intresserad. 
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