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Verksamhetspolicy för  
Arbets- och miljömedicin 

 
Arbets- och miljömedicin ska bidra till att förebygga och minska arbets- och 
miljörelaterad ohälsa.  
 
Verksamheten baseras på högspecialiserad kompetens och erbjuder 
utredningar av samband mellan miljö och ohälsa. 
  
Arbets- och miljömedicins långsiktiga, sjukdomsförebyggande arbete utgår från 
befolkningens behov och ska ses som det självklara valet vid arbets- och 
miljömedicinska utredningar i upptagningsområdet.  
 
Arbets- och miljömedicin bidrar till att klarlägga risk för arbets- och 
miljörelaterad ohälsa eller riskfylld exponering bland patienter, enskilda 
individer och grupper. 
 
Arbets- och miljömedicins kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy 
går i linje med den policy som gäller all hälso- och sjukvård inom Region 
Sörmland, Region Västmanland, Region Värmland och Region Örebro län.  
 
 
 

 
 
 

                       
 



 

 Dokumentrubrik  Dokumentnr Revision 

 Verksamhetspolicy för Arbets- och miljömedicin  610542   R5 

Diarienr  Dokumentkategori  Reviderat datum  Giltigt datum fr o m 

  Policy  2021-08-26  2021-08-31 

 

Kopia utskriftsdatum: 2021-08-31  Sid 2 (2) 

Kvalitetspolicy 
* Vi ska sträva efter att vara den hälso- och sjukvårdsinstans som kunder 
och intressenter i första hand vänder sig till när det gäller frågor som rör 
samband mellan miljö och ohälsa 
 
* Vi ska genom kompetent, kunnig och opartisk personal uppfylla kunders 
och intressenters förväntningar inom hela vårt verksamhetsområde 
 
* Vi ska bidra till utveckling inom verksamhetsområdet genom fortlöpande 
kunskapsutveckling och förbättring av våra tjänster 
 

Miljöpolicy 
* Vi ska integrera miljötänkande och miljöhänsyn som en naturlig del av vår 
verksamhet och följa gällande miljölagstiftning 
 
* Verksamheten ska bedrivas och utvecklas så att den leder till minskad 
miljöbelastning och ett ekologiskt hållbart samhälle 
 

Arbetsmiljöpolicy 
Vårt arbete ska bidra till en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö som 
kännetecknas av tydligt ledarskap, tydliga mål, delaktighet och god 
säkerhet.  
 
* Medarbetare ska involveras och vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet 
 
* Vi ska integrera arbetsmiljötänkande och följa legala krav och andra krav 
genom systematiskt arbetsmiljöarbete, som en naturlig del av vår 
verksamhet 
 
* Vi ska arbeta aktivt för att eliminera faror och minimera arbetsmiljörisker 
 
* Vi ska arbeta aktivt för att förbättra vårt ledningssystem för arbetsmiljö  
 

 
 


