Suntarbetslivs
arbetsmiljöutbildning
Gemensam bas för chefer och skyddsombud

Varsågod – en kostnadsfri
utbildning för bättre arbetsmiljö!

Som delaktig i arbetsmiljöarbetet finns stora
möjligheter att påverka sitt och andras arbetsliv i en
positiv riktning. Men hur gör man? Vi vet att många
chefer och skyddsombud gärna lär sig mer om vad
uppdraget som ansvarig för arbetsmiljöarbetet
innebär och vilka resurser de kan använda sig av.
Därför finns Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning
som ger grunderna för ett fungerande systematiskt
arbetsmiljöarbete från teori till praktik.

Genom att både chef och skyddsombud får
samma kunskap samtidigt skapas en gemensam
bas för arbetsmiljöarbetet. Utbildningen finns
kostnadsfritt på suntarbetsliv.se och genomförs av
utbildningsledare i den egna organisationen.

Här får du underlag för att ta beslut om att använda
utbildningen i din organisation!
Tillsammans gör vi jobbet bättre.

Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

Varför Suntarbetslivs
arbetsmiljöutbildning?
ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER
GER BÄTTRE RESULTAT

KORTA STEG MELLAN
TEORI OCH PRAKTIK

Ett aktivt arbetsmiljöarbete skapar en god
arbetsmiljö som i sin tur skapar en attraktiv
arbetsplats där medarbetare trivs och bidrar till
verksamhetens kvalitet, resultat och mål. Det i sin tur
leder till en väl fungerande verksamhet för anställda,
kunder, brukare, patienter, elever och medborgare.

Utbildningen är anpassad för kommun- och
landstingssektorn. Den är handlingsinriktad med
korta steg mellan teori och praktik.

I SAMVERKAN

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning ger
deltagarna verktyg för att i vardagen arbeta
för en god arbetsmiljö. Ett arbetsmiljöarbete
som drivs i samverkan mellan arbetsgivare och
arbetstagare har större möjligheter att fungera
framgångsrikt. Därför bör chefer och skyddsombud
gå utbildningen tillsammans.

KVALITETSSÄKRAD

Partsorganisationerna som står bakom
Suntarbetsliv, andra sakkunniga och
representanter för målgruppen har varit delaktiga
i kvalitetssäkringen. Det betyder att ni med denna
utbildning får bästa möjliga förutsättningar
för ett praktiskt fungerande och långsiktigt
arbetsmiljöarbete som gynnar verksamhetens
resultat.

Film används för att pedagogiskt
levandegöra teorin. Bilden är hämtad
från ett filmat samtal med professor Eva
Vingård som berättar om att fokusera på
det friska.

Poddar bidrar med röster från
verkligheten och idéer om hur olika delar
av arbetsmiljöarbetet kan integreras i
vardagen.

Med diskussionspunkter ges tillfälle för
deltagarna att prata kring den egna
verksamheten och dela erfarenheter med
varandra som berikar gruppen och stärker
lärandet.

Infografik används för att förklara
komplexa sammanhang och begrepp.

Texter och begrepp är anpassade att
harmoniera med Arbetsmiljöverkets
föreskrifter om organisatorisk och social
arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Chefen och skyddsombudet i de
dramatiserade filmerna följer med genom
hela utbildningen.

Upplägg och innehåll
Utbildningen kan genomföras under sex halvdagar
eller tre heldagar. Vår rekommendation är att
dela upp den över lämplig tidsperiod (någonstans
mellan fyra och sex månader), så att deltagarna får
tid för reflektion och att prova sina nya kunskaper i
vardagen.

Innehållet är uppdelat i sex moduler med tillhörande
vägledningsmaterial för utbildningsledarna. Varje
modul fungerar även fristående. Uppgiften som
är kopplad till den egna verksamheten följer med
genom hela utbildningen.
Utbildningen kombinerar teori och dialog med
praktiska övningar. Den är handlingsinriktad och

skapar riskmedvetenhet och förståelse för hur
man kan arbeta förebyggande i vardagen och
vid förändringar. Utformningen ger deltagarna
möjlighet att känna igen sig och relatera till sin egen
arbetsmiljö.
Innehållet är tänkt att kunna anpassas till den
egna verksamhetens behov genom användning av
egna rutiner och policys eller egna exempel. Om
ni redan har en egen arbetsmiljöutbildning kan ni
välja att använda delar ur Suntarbetslivs, som till
exempel enskilda moduler eller filmer, poddradio,
malldokument etc.

Innehåll

MATERIAL TILL
UTBILDNINGSLEDARE

• Film om utbildningen
• Körschema för varje modul
• Pedagogiska tips och metoder

MODUL 1

MODUL 2

MODUL 3

Introduktion till systematiskt
arbetsmiljöarbete

Undersöka arbetsmiljön

Riskbedöma

Uppgift kopplad till den egna verksamheten

MODUL 4

MODUL 5

Åtgärda och följa upp

Roller och ansvar

MODUL 6

Utveckla arbetsmiljö och
verksamhet genom samverkan

DELTAGARNA KOMMER EFTER UTBILDNINGEN
HA FÅTT KUNSKAP OM ATT:

ta sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen

arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö

integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet i sitt dagliga arbete
förebygga och hantera risker på den egna arbetsplatsen

förstå
kopplingen mellan arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och

ekonomi
få
 chefer, skyddsombud och medarbetare involverade och att
samverka i det dagliga arbetsmiljöarbetet

Rekommendationer för genomförande
PLANERA UTBILDNINGEN
I PARTSSAMVERKAN

AVSÄTT TID
FÖR FÖRBEREDELSER

JOBBA I PAR

För att genomföra utbildningen
behöver skyddskommittén/
samverkansgruppen ta
några gemensamma beslut.
Vår rekommendation är att
utbildningen redan från början
planeras i partssamverkan
och på så sätt anpassas efter
just era verksamhetsspecifika
behov.

Arbetsgivaren bör avsätta
resurser och tillräckligt med
tid för utbildningsledarna
att förbereda och planera
genomförandet så att
utbildningen anpassas till lokala
behov och förutsättningar.
Till stöd finns ett omfattande
handledningsmaterial för
utbildningsledarna. Både den
som har och inte har pedagogisk
erfarenhet får stöd att fungera
i rollen.

Vi rekommenderar att
utbildningsledarna jobbar i par,
där den ena personen företräder
arbetsgivaren och den andre
företräder arbetstagarna i
det lokala arbetsmiljöarbetet.
Som komplement kan
företagshälsovården involveras.
De flesta med någon kunskap om
systematiskt arbetsmiljöarbete
kan på ett par dagar sätta sig
in i utbildningens syfte och
praktiska genomförande.

Här finns Suntarbetslivs
arbetsmiljöutbildning:

SE EN MINUT FILM FÖR SMAKPROV!

arbetsmiljoutbildning.suntarbetsliv.se

