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April – Oktober 2018
Den multiprofessionella behörighetsgivande
utbildningen inom företagshälsovård är ämnad för
läkare, hälsovårdare, fysioterapeuter och psykologer.
Den ger i enlighet med lagen om företagshälsovård
(1383/2001) och statsrådets förordning (708/2013)
behörighet att verka inom företagshälsovården.
Utbildningen sträcker sig över en period från
april – oktober 2018
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Utbildningens omfattning och innehåll
Utbildningens omfattning är 15 studiepoäng, vilket motsvarar
405 h arbete.
Modul 1. Företagshälsovårdens verksamhetsområde

(2 sp)

Modul 2. Identifiering och utvärdering av risker och men
för hälsan, belastande faktorer och resurser som arbetet
medför

(5 sp)

Modul 3. Att stöda hälsan, arbets- och funktionsförmågan (5 sp)
Modul 4. Utvärdering och utveckling

(3 sp)

Utbildningen inkluderar när- och distansstudier självständigt och i
grupp. De fem närundervisningsperioder som ingår omfattar
14 dagar.
Studera
företagshälsovård
Utbildningen består av när- och webpå
baserade distansstudier. Den genomförs
svenska
som flerformsstudier och inkluderar uppgifter
och övningar som utförs individuellt, i multidisciplinära grupper och i grupp med
deltagarrepresentanter för den egna professionen.

När- och distansundervisning

Närundervisningsperioderna genomförs på
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Moduler

Tidpunkt

Lärportalen
öppnas

April

Modul 1

Närundervisning
17. – 18.5.2018

Modul 2

Närundervisning

Del 1

13. – 15.6.2018

Del 2

29. – 31.8.2018

Innehåll
Modulerna är studiehelheter, vars ordning har upprättats så
att följande modul bygger på föregående så att kunnandet
fördjupas under utbildningen.

Företagshälsovårdens verksamhetsområde
Deltagaren har grundläggande kunskap om företagshälsovårdens
verksamhetsområde och de centrala författningar och bestämmelserna
som anknyter till den, utvecklingslinjer och principer för god
företagshälsovårdspraxis. Han/hon känner till principerna för
informationsanskaffning.
Identifiering och utvärdering av risker och men för hälsan,
belastande faktorer och resurser som arbetet medför
Deltagaren behärskar arbetsplatsutredningsprocessen och kan använda de
centrala metoderna för att identifiera och utvärdera faror och risker samt
belastningsfaktorer och resurser i arbetsförhållandena. Deltagaren kan
utvärdera arbetsförhållandenas betydelse för hälsan och arbetsförmågan
på basis av den information han/hon fått.
Deltagaren kan agera i enlighet med lagstiftningen om yrkessjukdomar
och identifiera de centrala yrkesrelaterade åkommorna och yrkessjukdomarna. Deltagaren förstår arbetsplatsutredningens koppling till
verksamhetsplanen och känner till verksamhetsplanens uppbyggnad.
Deltagaren kan fördjupa sitt kunnande baserat på principerna för god
företagshälsovårdspraxis.

Modul 3

Närundervisning
26. – 28.9.2018

Modul 4

Närundervisning
24. – 26.10.2018
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Att stöda hälsan, arbets- och funktionsförmågan
Deltagaren har kunskap om hälsoundersökningspraxis baserad på
exponering och arbetsförmåga. Deltagaren kan använda ändamålsenliga
metoder för att upprätthålla och främja hälsan samt arbets- och
funktionsförmågan baserad på arbetsplatsens behov, förebygga
arbetsoförmåga och stöda återgång till arbetet i enlighet med principerna
för god företagshälsovårdspraxis. Deltagaren vet sin egen roll och sitt
ansvar vid hanteringen och stödandet av arbetsplatsens arbetsförmåga.
Utvärdering och utvecklingskompetens
Deltagaren kan utvärdera och utveckla sin egen verksamhet samt
företagshälsovårdens kärn- och tjänsteprocesser utifrån evidensbaserad
forskning och i enlighet med god praxis. Deltagaren kan anpassa sina
verksamhet och tillämpa principerna för god företagshälsovårdspraxis i
planeringen av företagshälsovårdens helhetsprocess, genomförandet och
företagshälsovårdssamarbetet. Deltagaren förstår företagshälsovårdens
roll och ansvar inom företagshälsovårdssamarbetet.
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