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Kunskap och kompetens i arbetsmiljöarbetet 

 

Syfte  

Säkerställa att chefer, arbetstagare och skyddsombud har den kompetensen och kunskapen som 
krävs i arbetsmiljöarbetet.  

 

Definitioner 

De som har fått arbetsmiljöuppgifter ska ha kunskaper om: 

 

• sambandet mellan riskerna i arbetsmiljön i vår verksamhet och vad dessa kan leda till 

i form av ohälsa och olyckor. 

• åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall, bestämmelser och regler inom 

arbetsmiljöområdet som gäller för vår verksamhet. 

• våra egna rutiner för SAM – Arbetsmiljöhandboken. 

 

Kompetens innebär här förmågan att genomföra arbetsmiljöarbetets olika 

aktiviteter. 

 

Alla i verksamheten ska ha kunskaper om: 

• vilka risker för olyckor och ohälsa arbetet kan innebära, 

• hur man ska utföra sitt arbete säkert, 

• våra egna rutiner för SAM – Arbetsmiljöhandboken 

 

Rutin 

Om kunskap saknas för arbetsmiljöarbetet ska i första hand HR ansvarig och VD konsulteras. Saknar 
även den efterfrågade kunskapen ska företagshälsovården anlitas. VD ansvarar, kontaktar och 
beställer företagshälsovård vid behov.  

 
Introduktion 

Nyanställda, och personal som återkommer i arbete ska introduceras i bland annat i vilka 

arbetsmiljörisker det finns i arbetet, och hur man kan förebygga dessa. Närmaste chef ansvarar för 

introduktionen, samt att konsult får introduktion på nya arbetsplatser samt vid nya arbetsmoment.  

Introduktionen ska självklart ta hänsyn till individens bakgrund och förutsättningar. Introduktionen 

anpassas självklart efter aktuell tjänst och ansvar.  

Genom en välplanerad introduktion ska ny personal känna sig välkommen, lära känna företaget och 

dess rutiner, förstå förväntningar och krav samt minimera risken för skador och ohälsa.  
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Utbildning av chefer 

Nya chefer och ledare ska ha kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete och föreskrifter som 

gäller för Today Consultings verksamhet. De ska även ha kunskaper om risker och hur man skapar en 

god arbetsmiljö. Vid behov genomförs en utbildning om detta internt, men ev. även med extern 

hjälp.  

VD ansvarar för att nya chefer får den kunskap och kompetens de behöver inför det kommande 

uppdraget.  

 

Utbildning av skyddsombud 

Skyddsombud (som antingen är vald av fackliga organisationer eller kollegor) bör senast tre månader 

efter tillträdandet få nödvändig utbildning. Omfattningen och innehåll diskuteras fram av VD och 

facklig organisation.   

 

Utbildning av arbetstagare 

Genom introduktion, både i samband med anställning, samt inför nya uppdrag utbildas arbetstagare i 

vilka risker som finns, samt hur de ska förebygga ohälsa och skapa en bra arbetsmiljö.  

 

Utbildning i belastningsergonomi 

I samband med kund/uppdragsintroduktion får arbetstagarna instruktioner om hur de ska utföra 

arbetet på ett ergonomiskt sätt. Under uppdragets gång påminner konsultchef och arbetsledare 

Kontinuerlig om vikten av att arbeta på rätt sätt för att undvika belastningsskador.  

 

Utbildning i första hjälpen och krisstöd 

Today Consulting har intern kompetens inom första hjälpen och krisstöd som utbildar övrig personal 

både kontinuerligt samt vid behov.  

 

Blanketter/checklistor 

Checklista 0007 nyanställning. 


