Delegationen för kunskapsområdet
företagshälsovård
För att stödja högskolans utvecklingsarbete med utbildningar på
magister- och masternivå i företagshälsovård har regeringen
inrättat en delegation för kunskapsområdet företagshälsovård.
Delegationen verkar också för ökad forskning och stödjer
kunskapsutvecklingen inom området. En av uppgifterna för
delegationen är att samordna den av riksdagen beslutade
treåriga utbildningssatsningen med start 2009 till stöd för
utvecklingen av FHV. Arbetet avslutas under december 2011.
Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren som ska svara för att den
företagshälsovård (FHV) som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Det
är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att upphandla och anlita FHV
eller motsvarande sakkunnig hjälp. Företagshälsovården ska vara en
oberoende expertresurs och kunna utnyttjas både av arbetsgivare och
arbetstagare. Från 1995 och fram till mars 2007 ansvarade
Arbetslivsinstitutet för FHV-utbildningarna. I det övergripande ansvaret
ingick samordning, utveckling och upphandling men även utförande av
utbildning. I och med Arbetslivsinstitutets avveckling har inriktningen varit
att separera beställar- och utförarrollen.
I budgetpropositionen för 2009 redovisas regeringens syn på den framtida
FHV-utbildningen. Regeringen avser att på kort sikt stärka FHVutbildningen och därefter på längre sikt överföra de långa FHVutbildningarna till den reguljära högskoleutbildningen.
Riksdagen har beslutat att avsätta medel för en särskild utbildningssatsning
under tre år med start 2009 för att främja FHV:s utveckling. Denna satsning
görs utifrån statens intresse av att FHV ska kunna medverka till förbättringar
i fråga om samordning av insatser för snabb återgång i arbete och medverka
till att förbättra sjukskrivningsprocessen.
Grundläggande för en vidareutveckling av FHV:s uppgifter är att en bra
balans skapas mellan de tillkommande uppgifterna och de nuvarande inom
områdena arbetsmiljö och rehabilitering samt att den multidisciplinära
kompetensen bättre nyttjas för dessa uppgifter. Den förnyelseprocess som
måste göras av FHV-enheterna själva är ett arbete som regeringen
skyndsamt vill främja. FHV-företagen bedriver sin verksamhet under
marknadsmässiga villkor och nu öppnas möjligheten även för ytterligare
aktörer, bl.a. primärvården, varför utbildningssatsningen måste göras
konkurrensneutral. FHV-enheter förväntas därför själva kunna bära vissa
utbildningskostnader.
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