
Digital arbetsmiljörond vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt 2018 

Pilot vid Avd f epidemiologi och sjukdomskontroll 

Frågeområden och frågor. 

GRÄNSEN MELLAN ARBETE OCH FRITID 

• Hur ofta bevakar du din e-post på fritiden?                     

• Känner du att det förväntas av dig att alltid vara nåbar? 

RESURSER I DEN DIGITALA ARBETSMILJÖN 

• Har du den hårdvara som krävs för att utföra ditt digitala arbete? 

• Är de datasystem/dataprogram som du använder i ditt arbete lätta att använda? 

• Löser datasystemen/dataprogrammen de uppgifter som de är avsedda att lösa? 

• Har du tillgång till de datasystem/dataprogram som behövs för att underlätta ditt vardagliga 

arbete? 

FUNKTIONALITET I DEN DIGITALA ARBETSMILJÖN 

• Hur vanligt är det att du arbetar externt i SVA:s digitala miljö (ansluter dig mot nätverket)?         

• Hur tycker du att det går att arbeta digitalt när du arbetar externt?       

• Hur fungerar Skypemöten via din dator? 

• Hur fungerar Skypemöten via SVA:s konferensanläggningar? 

• Är det något som fungerar extra dåligt (stressar dig och hindrar ditt arbete) med de 

datasystem/dataprogram du använder? 

STÖD 

• Finns det stöd och hjälp att få på SVA när IT-strul uppstår? 

• Finns det en fungerande support för INTERNT utvecklade datasystem/programvaror? 

• Finns det en fungerande support för EXTERNT utvecklade datasystem/programvaror? 

• Åtgärdas eventuella störningar inom rimlig tid? 

FÖRÄNDRINGAR I DEN DIGITALA ARBETSMILJÖN 

• Finns checklista eller skriftliga rutiner vid införande av nya datasystem/programvaror? 

• Får du information om ändringar i de program du använder? 

DEN EGNA KOMPETENSEN 

• Har du den kunskap som krävs för att använda de datasystem och programvaror som du använder? 

• När du får ett nytt program/ett program uppdateras känner du då att du har tid att lära dig det? 

• När du ska lära dig ett nytt digitalt arbetssätt vilket/vilka sätt vill du främst göra det genom? 

FÖRBÄTTRINGAR 

• Är det något av de datasystem/dataprogram som finns på SVA som du tycker är så bra så att fler 

skulle ha nytta av att använda det/dem? 

• Har du några tankar kring eller tips och idéer på hur man kan förbättra den digitala 

arbetsmiljöronden? 

• Övriga tankar kring digital arbetsmiljö och de datasystem/dataprogram som används på SVA. 


