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Occupational Health in Sweden –
the delivery model applied in Previa –
challenges and answers

Urban Svensson
Medical Director

Danish Society for 
Occupational and 

Environmental Medicine 
2017 Annual Meeting in 

Nyborg March 23

Arbetsmiljölagen/föreskrifter
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• Regler om pligter for arbejdsgivere om at forhindre

sygdom og uheld, om pligt til samarbejde mellem arbejdsgivere
og arbejdstagere – SFS 1977:1160…

• Foreskrifter om at arbejde systematisk om arbejdsmiljø og
sikkerhed, om  lovpligtige helbredskontroller og
sundhedstjek, AFS 2001:1, AFS 2005:6, …
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• Previa, Feelgood, Avonova, Helsa, ... Landsdækkende

• Interne, fx. Hälsan och Arbetslivet i Västra Götalandsregionen

• Store virksomheder som fx. Volvo og Ericsson – Alviva, Scania

Bedriftssundhedsvirksomheder

© AB Previa 2017-03-223

Holdarbejde mellem flere relevante 
professioner

Specifikke uddannelser bland andet gennem
Sveriges Företagshälsor, uddannelsesinstitu-
tioner som IMM Karolinska Institutet og andre

Arbejdsmiljøkonsulenter
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Evidens
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Bedriftsvirksomheder henvender sig kun 
til ansatte hos kundevirksomhederne

Medicinsk udredning af 
arbejdsmiljørelateret sygdom kan laves 
eller henvises til det almindelige 
sundhedsvæsen

Kun adgang for 
ansatte...
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• Virksomheder og offentlige forvaltninger er opdragsgiver som 
arbejdsgiver – de har en pligt at bruge en ekspertressource når der er 
behov for det

• Tavshedspligten for sundhedspersonale i rollen som arbejdsmiljø-
konsulenter er gældende og for at kunne være rådgivere kræves altid 
mindst muntlig samtykkeerklæring fra arbejdstagere/”patienter”

• Virksomheder og offentlige forvaltninger finansierer bedriftssundheds-
virksomhedernes opgaver og tiltag

• Bedriftssundhedsvirksomheder er primært private og har krav på en 
positiv bundlinie med et godt EBITA for at kunne udvikles

Arbejdsgiver er opdragsgiver
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Bedriftssundhedsvirksomheder har ekspertkomptence:

• om hvordan arbejdsopgaver påvirker helbredet

• om arbejdspladsforhold

• om hvilke tiltag der er virker på arbejdspladser

Vores opgaver bliver udført:

• i tæt kontakt med kundevirksomhederne

• med tiltag direkte på/med arbejdspladserne

Bedriftssundhedsvirksomheder tager 
udgangspunkt i arbejdspladsen
– det adskiller os fra resten af sundhedsvæsenet
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Previas formål er at skabe resultater for kunderne gennem deres medarbejdere –
gennem en effektiv organisation, udviklet lederskab, engagerede medarbejdere og
et positivt arbejdsmiljø. 

Gennem forebyggende tiltag i arbejdsmiljø sikres den og virksomhederne
behøver disse for at udvikles samtidig med at sundhedfremmende faktorer 
udvikles.  

I arbejdslivet findes et stort behov for at modvirke arbejdsrelateret sygdom, 
nedslidning og stigende sygefravær. Skrappere krav der bliver stillet om 
arbejdsmiljø og Previa som ekspert ressource bidrager til at kunderne klarer at 
opfylde disse – og et langtidsholdbart arbejdsliv.

Our mission – Occupational safety & health
”Företagshälsa”
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25%
af den erhvervsaktive befolkning i 

Sverige har Previa som 
bedriftssundhedsvirksomhed
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Vi hjælper Sveriges arbejdsgivere

• 7 500 kundevirksomheder

• 1,1 miljoner kundeansatte

• Indenfor alle branscher

• Offentlig forvaltning 40% 

• Private virksomheder 60%

© AB Previa2017-03-2211

Sveriges ledende
bedriftsundhedsvirksomhed
• Findes i hele landet

• 1 100 medarbejdere

• 1,17 milliarder SEK omsætning i 2016

• Previa er oprindelig en sammenlægning
af Statshälsan og Bygghälsan

• En del af Falck Group siden 2014

• Sveriges største virksomhed indenfor
hjælp og psykologisk rådgivning til
kriseramte sammen med Falck Healthcare  



2017-03-22

7

1 100 konsulenter der er eksperter indenfor arbejds-
miljø, sikkerhed, sundhed og ledelse på arbejdspladser og
hele virksomheder/ organisationer

• Arbejdsmiljøingeniører

• Socialrådgivere

• Arbejdsmedicinere

• Fysioterapeuter/ergonomer

• Projektledere

• Sosu-assistenter

• Sygeplejersker

• Sundhedsudviklere

• Organisationskonsulenter

• Psykologer

• Rehabiliteringskoordinatorer

• Telefonrådgivere

• Sundhedsøkonomer

• Administrativt personale

Previa er Sveriges største private arbejdgiver for 

socialrådgivere, psykologer og organisationskonsulenter.

• 600 000 besøg på Previa

• 180 000  rehab-besøg

• 350 000 Syg- og Rasksager

• 30 000 helbredskontroller

• 700 krisesager

• 41 000 samtaler (1177)

• 1 800 000 SMS

Vores levering i tal

Sveriges største database
over korttidssygefravær

Syg- og Raskmelding (sundhedsrådgivning)
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Sygemeldinger per uge (%)
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Ældre arbejdstagere er ikke mere syge

Källa: Previa. 170 000 kundeansatte i Previas Syg- og Raskmeldingstatistik.
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Previas fokus 2017

Samlet set

• Koordinering og
effektivisering af
arbejdsrehabilitering

• Organisationsperspektiv på 
arbejdsmiljø og sundhed

• Aldersbevidst systematisk 
arbejdsmiljøarbejde

• Sundhedsfremmende
lederskab

• Digitalisering, e-sundhed
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• Arbejde er sundhedsfremmende – skab langtidshold-
barhed gennem et inkluderende arbejdsliv -
arbejdsfastholdelse

• Fokus på forebyggende tiltag på arbejdspladserne hvor
ledere har en afgørende betydning for mindsket antal 
langtidssygemeldinger og øget arbejdsevne hos med-
arbejdere

• Stressrelaterede besvær rammer alt flere og specielt
kvinder, hvilket tydelig hænger sammen med organisa-
torisk og social arbejdsmiljø samt digital arbejdsmiljø

Giv alle samme mulighed for et godt
helbred
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Urban Svensson
Medicinsk ledelsesansvarlig læge 

+46 703194376 

urban.svensson@previa.se 

Giv alle samme mulighed for et godt
helbred
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN!
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https://youtu.be/3Wy7i-hpolY
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