
SÅ ENKELT ÄR DET:

•  Lägg upp de kontroller företaget måste genomföra. 

•  Välj de kontroller som den anställde omfattas av.

•  Systemet skapar en bevakningslista så personalen 
alltid vet när det är dags att boka in ett besök. 

•  Intyg är kopplade till de olika kontrollerna med förifyllt 
datum för nästa besök vilket gör att läkaren sparar tid.

ALLA VINNER!
 Funktionen ger ett gott stöd att följa Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter:

•   Vårdgivaren vet när det är dags att kalla den anställde 
på kontroll. 

•   Arbetsgivaren får återkoppling och uppföljning på 
genomförda kontroller.

•   Den anställde kan känna sig trygg med att arbetsmiljö-
risker bevakas.

Medicinska kontroller – underlättar att följa regelverket
När medicinska kontroller ska genomföras är arbetet med dokumentation och bevisföring, att kontrol-
lerna är genomförda, både tidsödande och omfattande. Då kontrollerna utförs med olika intervall är det 
ett utmanande arbete att både genomföra och bevaka arbetet. Här är funktionen som hjälper er och era 
kunder med bra flöden för att hålla koll på arbetsmiljörisker, samt underlättar att regelverket följs.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
Ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2014:23. 
Medicinska kontroller i arbetslivet: Arbetsgivaren måste 
hålla koll på vilka arbetsmiljörisker man har i verksam-
heten genom att göra riskbedömningar. De risker som 
finns måste åtgärdas direkt. I annat fall ska arbetsgivaren 
utfärda en handlingsplan för hur och när dessa risker ska 
åtgärdas. Om riskerna inte går att åtgärda måste arbets-
tagarna skyddas (tex genom skyddsutrustning, begrän-
sad arbetstid i riskmiljö osv) och i vissa fall regelbundet 
genomgå medicinsk kontroll.

Medicinsk kontroll innebär klinisk provtagning följt av 
läkarundersökning för utfärdande av tjänstbarhetsintyg. 
Arbetsgivaren ser till att anställda genomgår relevanta 
medicinska kontroller av t. ex bly, kadmium, dykeri, fibros-
framkallande damm etc. 

Vissa kontroller är frivilliga. Arbetsgivaren ska då erbjuda 
anställda att genomgå kontroll men personen har rätt att 
tacka nej. Detta ska då dokumenteras.
                          

För mer information eller beställning kontakta oss
CompuGroup Medical Sweden
Lilla Bommen 4A, 411 04 Göteborg
Tfn: 031 720 63 00
E-post: forsaljning.se@cgm.com

Om CompuGroup Medical Sweden AB (CGM): CGM är ett världsledande globalt e-hälsobolag. Med en kundbas på 
ca 400 000 kunder arbetar vi med läkare, tandläkare, sjukhus, apotek och hälsonätverk i 40 länder. Vi har 4 600 kvalificerade 
medarbetare som arbetar på våra kontor i 19 länder för att erbjuda de bästa lösningarna inom e-hälsa. CGM har funnits på 
den svenska e-hälsomarknaden i snart 30 år och levererar effektiva och säkra lösningar till såväl enskilda mottagningar som 
till kliniker, sjukhus, kommuner samt landsting och regioner. Vi utvecklar våra produkter i nära samarbete med användarna 
med målsättningen att på ett användarvänligt och effektivt sätt stödja hela vårdkedjan.
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