
Resultat från medlemsundersökning  
om företagshälsovård 
 
 
1. Jag arbetar under 
 

 Alla 

 

 
Installationsavtalet  298 85.39% 
Kraftverksavtalet  41 11.75% 
Larm-och Säkerhetsavtalet  10 2.87% 
Radio- och TV-avtalet  0 0% 
Elektroskandia-avtalet  0 0% 
Thyssenavtalet  0 0% 
Manpoweravtalet  0 0% 
Sector Alarm-avtalet  0 0% 
Medel 1.17 
Median 1 
Typ 1 
Totalt 349 

 
2. På nuvarande företag har jag arbetat i 
 

 Alla 

 

 
0-1 år  35 10.06% 
1-2 år  33 9.48% 
2-4 år  49 14.08% 
4 år eller längre  231 66.38% 
Medel 3.37 
Median 4 
Typ 4 
Totalt 348 

 
  



3. Företaget jag arbetar på har erbjudit mig hälsoundersökning hos företagshälsovården 
 

 Alla 

 

 
Ja  274 79.19% 
Nej  63 18.21% 
Vet ej  9 2.60% 
Medel 1.23 
Median 1 
Typ 1 
Totalt 346 

 
 
4. Om nuvarande arbetsgivare inte erbjudit dig hälsoundersökning blev du erbjuden det hos 
din tidigare arbetsgivare? 
 

 Alla 

 

 
Ja  23 39.66% 
Nej  31 53.45% 
Vet ej  4 6.90% 
Medel 1.67 
Median 2 
Typ 2 
Totalt 58 

 
  



5. När var du senast på hälsokontroll hos företagshälsovården? 
 

 Alla 

 

 
Under de senaste 12 månaderna  133 40.43% 
För 1-3 år sedan  132 40.12% 
För 4 år sedan eller längre tillbaka  64 19.45% 
Medel 1.79 
Median 2 
Typ 1 
Totalt 329 

 
 
6. Vad ingick i hälsokontrollen? 
 

 Alla 

 

 
Hörseltest  220 9.65% 
Blodprover som glukos, 
kolesterol, blodvärde 

 240 10.53% 

Spirometri (lungtest på 
utandning) 

 129 5.66% 

Konditionstest  159 6.97% 
Arbets-EKG  83 3.64% 
Synkontroll  160 7.02% 
Blodtryck  277 12.15% 
Vikt  289 12.68% 
Längd  271 11.89% 
Midjemått  193 8.46% 
Enkät om hälsostatus (beteende, 
stress, vanor osv.) 

 242 10.61% 

Annat  17 0.75% 
Medel 6.4 
Median 7 
Typ 8 
Totalt 318 

 



7. Om annat, ange vad 
 
PSA prov 
ergonomi 
Rörelseapparaten 
PSA 
PSA prov 
Drogtest 
Urinprov 
Hörseltest 
PSA 
Aldrig fått undersökning via något jobb 
Har aldrig varit på hälsoundersökning hos företagshälsovården. 
rörelseförmåga, arbetstest 
psa prov 
EKG, urinprov 

 
 
8. Har du fått någon typ av arbetsmiljöutbildning/information av företaget? 
 

 Alla 

 

 
Ja  123 35.34% 
Nej  144 41.38% 
Vet ej  81 23.28% 
Medel 1.88 
Median 2 
Typ 2 
Totalt 348 

 
  



9. Om ja, beskriv vilken information du har fått: 
(t.ex. information om hur du ska agera vid olycka eller tillbud, vem som är arbetsmiljöansvarig, policys m.m.) 
 
 
 BAM m.m 
 Gick någon kurs när jag vart vald till skyddsombud 
 Elbam 
 EL-BAM 
 EL-BAM 
 Är skyddsombud 
 EL-Bam, sen sitter ja ju med i Skyddskommittén, så företagshälsovård vet ja en del om... 
 Förstår inte frågeställningen, en utbildning är en utbildning, en information är information. Vad syftar du på? 
 ELBAM som skyddsombud 
 Säkerhetsvecka, HLR samt ESA 
 ELBAM 
 Policys, olycka- tillbudsrapportering 
 Utbildning i El-bam  HLR utbildning med tillägg Elskada 
 Elbam 
 Sam/Bam utbildning (skyddsombud) 
 Är skyddsombud och sitter i arbetsmiljökommitté så har fått ta del av/deltagit i utformningen av all den information och 
policys  som firman har. 
 Uppbokad att gå Elbam i november 
 HLR, Krisgrupp finns på Företaget. Är Hså 
 Hjärt o Lungräddning 
 Har gåt bam genom bravida 
 hur man lyfter 
 RSO-konferenser och BAM-utbildning 
 Hlr med inriktning elskada. 
 Arbetsställningar 
 Arbetsmiljöansvarig Hlr 
 ELBAM 
 Elbam 
 Elbam samt hur vi går till väga med skador, tillbud samt otrygghet 
 Vad man gör vid olycka och tillbud. Hur man använder S.T.O.P. 
 Är huvudskyddsombud, vi har ständigt miljöarbete i en miljögrupp tillsammans med företaget med strävan att skapa en bättre 
arbetsmiljö. Vi träffas 2ggr per år, oftare om det behövs. 
Asbestinformation. Hlr med elskada. 
Riskbedömning 
BAM 
Asbest, damm, kemikalier 
STOPP 
HLR-utbildning. Rapportering via IA-app 
Riskanalys 
Hlr, olycksfall, hjärtstartare, elsäkerhet, riskbedömning. 
Skyddsombud  övrig info kommer inte fram till anställda finns en del i pärmar på kontoret 
Hur jag ska gå till väga vid olycka eller tillbud, arbetsmilöansvarig, policys, säkert arbete 
Skyddsombudsutbildning ELBAM. 
Företaget hade en arbetsmiljövecka då vi pratade och diskuterade allt vi kunde komma i kontakt med och hur vi ska hantera 
detta enligt företagets policy. 
Är skyddsombud så fått/tagit reda på all info 
Det finns checklista för olycka, tillbud 
Rutiner och processer vid olyckor och sånt.. 
Riskbedömning. 
VD ansvarig för policy, arbetsmiljöansvarig, Delegerat vidare.... vem som anmäler tillbud och olyckor. Företagshälsovård finns. 
Hur man ska komma in och ut ur en hiss och hisgrop på ett säkert sätt 
ElBam 
Företagets policy 
Elbam 



Jag ska gå till ELBAM och då ska jag få infon som min nuvarande firman har gett mig 
EL-BAM, första hjälpen, Skyddsombudsutbildning m.m 
Utbildning SAM/BAM inom företaget. Riskanalys mm 
Företagets arbetsmiljöpolicy 
Skyddsrådsutbildning, träffar HLR- utbildning vart tredje år 
BAM, HLR, Ingående info när bränder inträffat i generator och ställverk. 
Hur man agerar vid olycka, å miljö faror 
Elbam utbildning och information av firman 
Olycka/tillbud/arbetsmiljö/ 
El bam HLR 
Mer ingående på kurser som företaget erbjudit. 
Vi går igenom tillbud på våra möten 
Elbam 
Bam 
Länge sedan så jag minns inte riktigt. 
Diverse elsäkerhet och hur man ska agera vid olyckor ,särskilt på fabriken 
Bam utb 
Vem som är arbetsmiljöansvarig. Mindre utb i arbetsmiljölagen. Utb hur vi ska agera vid en olycka .Får information ifrån Enia 
om olyckor, tillbud och riskobservationer. 
Körställning i bilen, ergonomisk ställning vid bilkörning. Via blockutbildningar har vi fått automatisk information ang. Ergonomi 
vid arbete 
Allmän info om policys mm 
Elbam Första hjälpen 
Utbildning på hur man agerar vid olycka / tillbud första hjälpen. Hjärt/lungräddning, Hur man agerar vid elolyckor och 
brännskador, Utbildning Hjärtstartare, 
Hjärt- och lungräddning, vad som gäller vid tillbud och olyckor mm. 
Information om "midrocs säkerhetsdagar" hur vi saknades om olyckan är framme. 
Varje kvartalsmöte ingår detta 
agera vid elolycksfall, elsäkerhetsansvarig. 
Vi har fått god kännedom från företaget då det gäller hälsa och arbetsmiljö 
information om hur du ska agera vid olycka eller tillbud, vem som är arbetsmiljöansvarig. 
El bam 
arbetsmiljöansvarig säkerhetstänk 
Beredskapsövningar 
Ställa in en kontorsstol 
Elbam Arbetsmiljöansvarig Policys 
Presentation av alla skyddsombud? Genomgång av en app vi ska använda vid olyckor samt tillbud. Riskanalys utbildning. 
Fallskyddsutbildning. HLR utbildning 
att projektledaren är arbetsmiljö ansvarig 
Vi har toolbox en gång per vecka där jag (som HSO) tar upp olika topics varje vecka, exempelvis ergonomi, elsäkerhet, ljud och 
oljud (hörselskydd), fallskydd, daglig tillsyn av arbetsredskap, arbete på höjd (avspärrningar, säkra verktyg). 
30min i konferensrummet och en enkät om stegar. Resten får vi söka själva på intranätet. 
olycka, hjärtstartare, brand, härdplast, EX. 
Information vid kris. 
 


