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Tryggt jobbat!



Det här är Prevent
Kunskapsnav i arbetsmiljöfrågor 

med uppgift att ge arbetsplatserna 

stöd i arbetsmiljöarbetet.

• inspirera

• förmedla kunskap

• utveckla produkter



Det här är Prevent
En ideell förening inom arbetsmiljöområdet sedan 1940-talet.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK är Prevents tre huvudmän.



• prevent.se 

• utbildningar och seminarier

• böcker om arbetsmiljö

• verktyg och metoder

• Tidningen Arbetsliv 

• arbetsmiljöupplysningen.se – arbetsmiljö för nybörjare

Kunskaper för en bättre arbetsdag

Håll dig 

uppdaterad –

prenumerera på 

våra nyhetsbrev!



Utbildningar inom olika 

arbetsmiljöområden

• schemalagda, lärarledda 

utbildningar – både i 

klassrum och digitalt

• företagsanpassade

lärarledda utbildningar, 

både i klassrum och digitalt

• webbutbildningar

Stor utbildningsverksamhet



Sveriges största arbetsmiljötidning

Nyheter, inspiration och goda exempel

• papperstidning 

• webbtidning 

• nyhetsbrev 

• Facebook och Instagram

• kostnadsfri prevent.se/arbetsliv

Tidningen Arbetsliv

http://www.prevent.se/arbetsliv


www.prevent.se

Hitta oss:





1 av 5
anställda i djursjukvården har utsatts för hot av 

djurägare det senaste året.



• Brist på utbildad personal
• Fler husdjur under pandemin
• Djurägare ser sitt djur som en 

familjemedlem

Utgångsläge



Försvårande 
faktorer
• Diskussioner om kostnader

• Allt hårdare klimat på nätet

• Man känner sig ofta ensam med 
problematiken



Vad kan vi inte 
göra?

• Stoppa utvecklingen av nya 

läkemedel och 

behandlingsformer som kan 

rädda liv, men också 

innebära ökad risk och 

kostnad för djurägaren

• Ändra på att djursjukvård 

inte är skattesubventionerad

• Inte hindra varenda 

bråkmakare, vare sig på 

kliniken eller framför datorn



Vad kan vi göra?
Skaffa oss kunskap och verktyg 

för att bättre förstå och hantera de 

situationer som kan uppstå, och 

de människor som hotar.







www.prevent.se/

tryggt-jobbat-i-djursjukvarden

http://www.prevent.se/tryggt-jobbat-i-djursjukvarden


Prevents andra material 
för djursjukvården



Mer om djursjukvården 
på prevent.se

• Arbetsmiljöhandbok som PDF

i ny upplaga 2022

• Checklista

• Filmer med goda exempel

prevent.se/bransch/djursjukvard/



Hunddagis, hund- och kattpensionat, 

hundrastningsföretag, hundstall och katthem.

sallskapsdjursverksamhet.pdf (prevent.se)

Checklista för 
sällskapsdjursverksamhet

https://www.prevent.se/globalassets/.prevent.se/bransch/branschchecklistor-pdf/sallskapsdjursverksamhet.pdf


Webbinariet tar upp:

• Vad både arbetsgivare och 

medarbetare bör tänka på innan, 

under och efter en hotfull 

situation uppstår

• Vad som händer med oss när vi 

utsätts för hotfulla eller 

våldsamma situationer

• Hur tar vi hand om oss själva och 

våra kollegor när något har 

inträffat

Prevent-webbinarium om 
hot och våld på jobbet

www.prevent.se/tryggt-jobbat-i-djursjukvarden

http://www.prevent.se/tryggt-jobbat-i-djursjukvarden


britta.carlstrom@prevent.se

Tack för mig!


