
 

Distansutbildning för skyddsombud 
Information och material: https://vision.se/utbildningskyddsombud 
Klassrum: https://vision.adobeconnect.com/skyddsombud/ 
Vision utbildning: https://vision.se/utbildning 
Inspiration: https://vision.se/Din-trygghet/Arbetsmiljo/ 
 

 

 

 

Program 
 

Distansutbildning för skyddsombud 
 
Föruppgifter och eget arbete inför dag 1 (Ca 1,5 timmar) 

Inför första kursdagen skall du ha genomfört dina föruppgifter som du hittar här: 

https://vision.se/utbildningskyddsombud 

Dag 1 Distansutbildning 08.30-16.00 
08.30              Tekniktest och inloggning 

08.45 Inledning och digital mingelfika  

09.00 Presentation 

Vad är arbetsmiljö? 

 Arbetsmiljöns beskaffenhet  

 

10.00 Arbetsmiljöns olika områden  

 Skyddsombudets roll och skyddsombudets uppdrag 

Ditt skyddsområde 

Visionen - ingen skall skadas eller dö på jobbet. 

 

11.00 Arbetsmiljölagen och föreskrifter  

Regelträdet – Lagtexter 

Grupparbete - Arbetsmiljölagen 

 

12.00 Lunch och reflektionstid 

 

13.00  Arbetsmiljölagen 

Systematiskt arbetsmiljöarbete  

Systematiskt arbetsmiljöarbete - verktyg 

Samverkansavtal och arbetsmiljö 

Grupparbete – Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aj och Oj – rapportera mera! 

Tillbud och arbetsskador 

 



 

 

 

 

 

15.00 Föreskrifter (OSA, Hot och våld, SAM) 

Organisatorisk och social arbetsmiljö - OSA  

15.30 Reflektion och avslut 

 

15.30- 16.00  Tid för eget arbete och reflektion 

 

Tid för eget arbete och reflektion 

- Gör arbetsmiljöquizet 
- Reflektera över tre reflektionsfrågor  
- Titta igenom din handlingsplan 

 
 

Dag 2 Distansutbildning 08.30-16.00 
08.30 Eget arbete och reflektionstid (På egen hand) 

 

09.00 Gemensam reflektion och insiktsutbyte 

10.00 Skyddsombudets rättigheter och skyldigheter  

 

11.00 En arbetsmiljöfrågas väg  

Driva ett arbetsmiljöärende 

Begäran om åtgärder 

Vem ansvarar för arbetsmiljön? 

 

12.00 Lunch och reflektionstid  

13.00 Arbetsmiljöarbete i praktiken 

Praktikfall  

 

14.00 Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka… 

Vad gör du om du kör fast? 

Arbetsmiljöverket  

15.00 Summering 

15.30 Avslut 

 

15.30- 16.00  Tid för eget arbete och reflektion 

 

Tid för eget arbete och reflektion 



 

 

 

 

 

  

Efteruppgifter och eget arbete 

Ca 2,5 timmar efterarbete, självstudier och egen reflektion 

- Arbete med din handlingsplan 
- Se till att ditt uppdrag är registrerat och kolla upp hur du är anmäld som skyddsombud 
- Kolla upp hur du är anmäld som skyddsombud till arbetsgivaren och hur arbetsgivaren har 

annonserat att du är skyddsombud 
-  

Med reservation för ändringar 


