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Vi tillhandahåller och utvecklar 
tjänster och plattform i dialog med er

Befintliga tjänster
Hälsoprofil
Hälsoscreening
Arbetsplatsprofil
Konditionstest på cykel
Testresultat
Blodprofil

Nya tjänster
Hälsoundersökning i arbetslivet
Medicinska kontroller i arbetslivet
Nyanställningsundersökning
OSA-kartläggning

Kommande tjänster
Funktionsanalys
Arbetsmedicinsk riskbedömning
Hälso- och arbetsmiljöbedömning
SAM-bedömning
Behovsanalys
Krav- och funktionsschemat

Plattformsutveckling
Arbetsgivarlogin – Journalprogramvaror - Koppling medicinsk utrustning 

Kompetensutveckling
Utbildningar Forskning Trendspaning



Hälsoundersökning i arbetslivet
Nya tjänster



Hälsoundersökning i arbetslivet

"För kartläggning och analyser är det viktigt att:
• Använda frågor som är vetenskapligt 

kvalitetssäkrade.
• Endast inkludera frågor och tester som hjälper till 

att uppfylla syfte och behov"

"Resultaten från kartläggningen är grunden för
handlingsplanen.”

Nya tjänster



Hälsoundersökning i arbetslivet 
- Lätt att göra rätt

• Validerade frågor

• Stort utbud av frågor - anpassningsbart

• Meningsfulla svar till individ och grupp

• Automatgenererade råd och rekommendationer

• Tillgång till resultat för individen 

• Gruppsammanställningar

• Gemensam bank av referensdata

• Frågor och resultat från undersökningar 
(audiometri, spirometri) – allt i samma rapport

Nya tjänster



Nyanställningsundersökning

• Urval av frågor från Hälsoundersökning i arbetslivet

• Inkluderar intyg att man varit på undersökningen

• Drogtest/alkoholmarkörer – manuellt ifyllt om man har 
godkänt resultat eller ej

Nya tjänster



Medicinska kontroller
- Utmaningar

• Dokumentation 

– Anordnande

– Resultat och intyg

• Följa en individs förändring över tid 

• Gruppresultat och koppling till åtgärder i arbetsmiljön

• Statistik och forskning

• Bevakning

Nya tjänster



Företagssköterska

1
Företagshälsan väljer vilka 
kontroller som ska 
genomföras utifrån 
arbetsgivarens behov.

Medarbetare loggar in, 
ger samtycke och svarar 
på frågor.

Företagssköterskan träffar 
deltagaren och genomför 
undersökningar och 
tester. 

Företagsläkaren får
ett beslutsunderlag för 
bedömning.

Företagsläkaren signerar 
tjänstbarhetsintyget 
digitalt.

Bevakning för nästa 
medicinska kontroll.
Både deltagaren, arbetsgivaren 
och företagshälsan får 
påminnelse när det är dags för 
nästa medicinska kontroll.

2
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Intyget presenteras 
automatiskt på 
arbetsgivarens konto.

6

Intyget presenteras 
automatiskt på 
medarbetarens 
hälsokonto.

Grupprapporten 
presenteras för 
arbetsgivaren.

7

Medarbetare

Administratör

Företagsläkare

Arbetsgivare

Flödet för medicinska kontroller
Nya tjänster



Befintliga problem med 
medicinska kontroller

• Dokumentation 

– Anordnande √ 

– Resultat och intyg √ 

• Följa en individs förändring över tid √

• Gruppresultat och koppling till åtgärder i arbetsmiljön √

• Statistik och forskning √ 

• Bevakning √

Nya tjänster



OSA-kartläggning

Ger en heltäckande bild av den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ II  –>  COPSOQ III

Nya tjänster



STAMINA
- modell för uthålligt OSA-arbete

Undersöka 
digitalt

Träffas, resonera 
och prioritera

Genomföra
åtgärder & planer

Följa upp, lära 
och fortsätta



Plattformsutveckling

• Webbapplikationer och fasa ut programvaran Plustoo 

• Grupprapporter på webben

• Arbetsgivare får sin plats i plattformen

• Andra tjänsteleverantörer Mindmore, Firstbeat

• Kommunikation med journalprogramvaror



Plustoo Web ersätter programvaran Plustoo

Programvaran Plustoo fasas ut stegvis.



Interaktiva grupprapporter på webben

• Precis som individresultat 
presenteras på medarbetarens 
hälsokonto

• Interaktiva möjligheter

• Filtrera och göra urval och 
jämförelser i realtid.



Arbetsgivaren får sin plats i plattformen

Grupprapporter 
på webben

Medarbetares 
tjänstbarhetsintyg

Digitala 
checklistor



Från kondition till kognition



Vi öppnar upp plattformen för andra 
tjänsteleverantörer

Kognitiva tester Världsledande pulsteknologi för 
övervakning av stress, återhämtning 
och fysisk aktivitet.



Kommunikation med J4 och Webdoc

• Kommunicera resultat från 
Plustoo till journalprogramvara.

• Hämta organisationer från 
journalprogramvara.



Kommande tjänster

Arbetsmedicinsk riskbedömning
Hälso- och arbetsmiljöbedömning

SAM-bedömning
Behovsanalys

Krav- och funktionsschemat



För en bättre hälsa &
ett hållbart arbetsliv

Tack


