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Arkitekter lär sig om

Ljudklimat
AV LARS BERGH, REGION 5

För första gången har teamet Ljudombudsmannen och Qirra Sound genomfört en
ljudkurs för arkitekter med fokus på ljudlära och akustik. Hur uppfattar örat 3, 6 och
10 dB skillnad i ljudnivå egentligen? Vad skapar goda ljudmiljöer?

B

akgrunden är att studerande under 5 år när de
läser till arkitekter på
KTH har 0 timmar om ljud!
Det tycker Lars och Thomas
är märkligt och bestämde sig
därför för att hålla en ljud- och
akustikutbildning för arkitekter
i egen regi.
Mottagandet var över förväntan. Flera arkitektbyråer ville ha
kursen inom egna väggar, för att
kunna diskutera egna utmaningar. Det drog ner deltagarantalet den 11 september men
kursen blev mycket uppskattad
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av de som kom. Det kommer
att bli en påbyggnadskurs och
framöver kommer arbetsgivare,
fastighetsägare och politiker att
erbjudas möjligheten att lära sig
mer om ljud och hur det fungerar i praktiken.
Vi lever i en bullrig värld och
ju mer ljud, buller och ljudmiljöer prioriteras från början i ett
bygge desto bättre och billigare
blir det. Akustikjusteringar efter
att ett hus är klart är ofta dyrt,
halvbra och sällan lika snyggt.
Målet är att arkitekter blir

medvetna om ljud och akustik
på ett tidigt stadium. Ett pennstreck från dem kan avgöra om
det blir bra eller dålig akustik
i rummet. Oavsett om det är
i hemmet, arbetsplatsen eller
offentliga rummet. Kursen gick
igenom ett antal projekt som
blev ”riktigt fel” och hur vi rättade till det. Dessa projekt gav
en god inblick i vad som borde
ha gjorts från början och uppskattades mycket av deltagarna.
Nästa kurs hålls den 6 och 7
november i Stockholm. n

Foto: SOS Alarm

5

Ny i industrin

Ny webbutbildning från Prevent

Att jobba säkert med höga tryck

AV BENGT SAHLIN, REGION 5

AV BENGT SAHLIN, REGION 5

Med intresse har jag gått igenom ”Ny i industrin”, en webbutbildning för alla nyanställda, praktikanter
och sommarjobbare inom industrin. Som komplement finns en studiehandledning med diskussionsfrågor och med tips om hur utbildningen kan användas. Detta är speciellt användbart för chefer och
andra ansvariga för introduktionen.

”Arbeta säkert med höga tryck” är en kostnadsfri webbutbildning som lär dig hur man förebygger
arbetsolyckor och förslitningsskador. Dessutom tar den upp hur man skapar en trivsam och sund kultur
på arbetsplatsen.

U

U

tbildningen tar cirka 60
minuter att genomföra
och avslutas med ett test,
där alla som fått godkänt resultat
får ett intyg. Följande avsnitt: ingår
i utbildningen:
• vikten av att vara säker på
jobbet
• vanliga arbetsmiljörisker inom
industrin – både på kort och
lång sikt
• sådant som är viktigt att tänka
på som ny på jobbet för att
undvika skador
• vikten av att följa rutiner och
instruktioner på arbetsplatsen
• kunna identifiera risker som
finns på den egna arbetsplatsen
• hur man är en god kollega och
bidrar till ett trivsamt arbetsklimat.
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Webbutbildning från Prevent

Länkar till utbildning och
studiehandledning:
www.prevent.se/registreralogga-in-webbutbildning/
ny-i-industrin/
www.prevent.se/
introduktionsguiden/

Utbildningen innehåller en
blandning av filmer, övningar och
korta texter. Miljön är en modern
industri. Målsättningen är att öka
riskmedvetenheten och hur man
skyddar sig. Dessutom en del av
den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön med vägledning om
vem man kan fråga och hur man
är en bra kollega. Det är en lättsam
introduktion till arbetsmiljöfrågorna på en industri när man är
helt ny i industrin. Testen kan det
vara en nytta med. För mig var den
väl inte allt för svår att klara men
för en ny kan det säkert vara lite
knepigare.
Introduktionsguiden som hänger
ihop med Ny i industrin hjälper
dig som är ansvarig för introduktioner att utveckla ett introduktionsprogram. Den innehåller en

vägledande video samt checklistor för de olika delarna som en
introduktion skall innehålla. De
obligatoriska aktiviteterna är dock:
Inför introduktionen; Introduktionssamtal; Om anställningen;
Om arbetsplatsen; Om företaget.
Du kan spara Introduktionsprogrammen för att sedan plocka
fram dem och ändra eller anpassa
programmet. Du kan också se Ej
påbörjade introduktionsprogram;
Pågående introduktionsprogram;
Avslutade introduktionsprogram.
Som arbetsmiljöingenjör som
deltar i introduktionen av nya
medarbetare så kan man få en hel
del tips som man också kan förmedla till andra som ansvarar. n

tbildningen vänder sig
framförallt till dig som ska
eller nyligen har börjat
arbeta med klottersanering, rörspolning, vattenbilning eller andra
arbeten där man använder höga
tryck.
När jag gick igenom utbildningen fick jag lära mig mer om vad
höga tryck är, vad det används till
och hur det fungerar. Jag fick också
lära mig vad det finns för risker
kopplade till arbete med höga
tryck och hur jag som arbetstagare
kan hantera riskerna för att bidra
till en bra arbetsmiljö för alla.
Utbildningen består av en
blandning av filmer och text där
jag samlar på mig information och
kunskap. Jag fick också göra olika
övningar för att testa vad jag har
lärt mig och möjlighet att fundera över vad jag skulle göra i olika
situationer.
Utbildningen har varit intressant
och ger mig som deltagare:
• Grundläggande kunskaper om
vilken utrustning som kan ingå

•

•

•

•

i arbete med höga tryck, dess
funktion och vilka skador den
kan orsaka på människor.
Kunskap att identifiera och
förebygga vanligt förekommande risker vid arbete med
höga tryck.
Kunskap att använda personlig
skyddsutrustning anpassad för
de tryck man arbetar med.
Kunskap att hjälpa en person
som har blivit skadad av en
högtrycksstråle. Kunskap att
arbeta på ett ergonomiskt
riktigt sätt för att förebygga
förslitningsskador
Kunna bidra till ett trivsamt
arbetsklimat på arbetsplatsen.

Några praktiska kunskaper
• Personlig skyddsutrustning har
olika skyddsklasser beroende
på vad den är gjord för att
skydda mot, så det är viktigt
att man vet vilken skyddsklass
som ska använda. Om man använder skyddsutrustning med
för låg skyddsklass får man

inte tillräckligt skydd om man
blir träffad. Men det kan också
innebära en risk att använda
skyddsutrustning som har för
hög skyddsklass. Om man till
exempel har hörselskydd som
dämpar den aktuella bullernivån för mycket är det vanligt
att man lyfter på skydden eller
inte använder dem eftersom
man inte hör det man behöver.
Samtidigt riskerar man då att
skada hörseln.
• För att förhindra att personer i
närheten skadas ska du spärra
av området som du arbetar i.
Använd avspärrningsband,
rep eller stängsel och sätt upp
varningsskyltar.
• Vid låga tryck kan det räcka
med en avspärrning på omkring 5 meter. Vid höga tryck
eller vid vattenskärning med
slipmedel i vattnet kan avspärrningen behöva vara
uppemot 30 meter. Tänk på att
avspärrningen både ska skydda
från vattenstrålen och från
stänk. n

Du hittar utbildningen på Prevents webbsida.
https://www.prevent.se/utbildningar-produkter/webbutbildningar/
att-arbeta-sakert-med-hoga-tryck-0efbd7b8/
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ILO om

Framtidens arbete
AV BENGT SAHLIN, REGION 5

ILO: s globala kommission för framtidens arbete har uppmanat regeringarna att åta
sig en uppsättning åtgärder för att möta de utmaningar som orsakats av en aldrig
tidigare skådad omvandlingsförändring i arbetsvärlden.

Artificiell intelligens, automatisering och robotisering
kommer att leda till arbetsförluster eftersom färdigheterna blir föråldrade.
Men samma tekniska
framsteg, tillsammans
med ekonomierna i miljön,
skapar också miljoner jobb
- om nya möjligheter utnyttjas.
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Med ordförande av Sydafrikas president Cyril Ramaphosa och den
svenska premiärministern Stefan
Löfvén beskriver kommissionen
en vision för en mänsklig centrerad agenda som bygger på investeringar i människors förmågor,
arbetsinstitutioner och i anständigt
och hållbart arbete.
Bland de tio rekommendationerna är:
• En universell arbetargaranti
som skyddar grundläggande
arbetares rättigheter, en tillräcklig levnadslön, gränser på
arbetstimmar och säkra och
hälsosamma arbetsplatser.
• Garanterat socialt skydd från
födelse till ålderdom som stöder
människors behov under livscykeln.
• En universell rätt till livslångt
lärande som gör det möjligt för
människor att färdighet, repetitionsutbildning och fortbildning.

• Hantera teknisk förändring
för att öka anständigt arbete,
inklusive ett internationellt
styrsystem för digitala arbetsplattformar.
• Större investeringar i vård-,
grön- och landsbygdsekonomier.
• En transformativ och mätbar
agenda för jämställdhet.
• Omforma affärsincitament för
att uppmuntra långsiktiga investeringar.
”Otaliga möjligheter ligger framöver för att förbättra livskvaliteten,
utvidga valet, stänga könsklyftan,
vända skadorna som orsakas av
global ojämlikhet. Ändå kommer
inget av detta att hända av sig själv.
Utan avgörande åtgärder kommer
vi att sova i en värld som utvidgas
befintliga ojämlikheter och osäkerheter”, betonar rapporten.
Den beskriver de utmaningar
som orsakas av ny teknik, klimatförändringar och demografi och

kräver ett kollektivt globalt svar på
störningarna de orsakar i arbetsvärlden. Artificiell intelligens,
automatisering och robotisering
kommer att leda till arbetsförluster eftersom färdigheterna blir
föråldrade. Men samma tekniska
framsteg, tillsammans med ekonomierna i miljön, skapar också
miljoner jobb - om nya möjligheter utnyttjas.
Rapporten är kulminationen på
en 15-månaders undersökning
av 27-hövdad ledamotskommissionen, som består av ledande
personer från näringsliv och arbetstagare, tankesmedjor, akademi,
regering och icke-statliga organisationer.
”ILO: s globala kommissionsrapport om framtidens arbete är
ett viktigt bidrag till den globala
förståelsen av de förändringar som
sker - och det kommer att fortsätta
att utvecklas - i arbetsmarknaden”,
sade Ramaphosa. ”Rapporten bör
stimulera engagemang och partnerskap inom och mellan nationella och regionala jurisdiktioner
för att säkerställa att den globala
ekonomin och det globala samhället blir mer rättvisa, rättvisa och
inkluderande. Samtidigt bör det
inspirera globala åtgärder för att
innehålla eller eliminera utmaningar som mänskligheten har
påfört sig själv under historiens
gång. ”
Stefan Löfvén menar: ”Arbetsmarknaden genomgår stora
förändringar. De skapar många
möjligheter för fler och bättre jobb.
Men regeringar, fackföreningar
och arbetsgivare måste arbeta tillsammans för att göra ekonomier
och arbetsmarknader mer inkluderande. En sådan social dialog kan
hjälpa globaliseringen att fungera
för alla. ”

Rapporten belyser också den
”unika roll” som ILO bör spela i
utvecklingen och leveransen av
den ”mänskliga centrerade ekonomiska agendan” i det internationella systemet och uppmanar
organisationen att snabbt uppmärksamma genomförandet av
rapportens rekommendationer.
”De frågor som lyfts fram i
denna rapport är viktiga för
människor överallt och för planeten”, kommenterade ILO: s generaldirektör Guy Ryder. ”De kan
vara utmanande men vi ignorerar
dem i vårt omdöme. ILO: s mandat, att sammanföra regeringar,
arbetsgivare och arbetare från
alla delar av världen, betyder att
organisationen är väl lämpad att
fungera som en kompass och en
guide för att hjälpa till att öppna
nya perspektiv för kommande
generationer på jobbet.”
Kommissionen för framtidens
arbete har tagit fram en oberoende
rapport om hur man kan uppnå en
framtid för arbete som ger anständiga och hållbara arbetsmöjligheter för alla. Denna rapport har
lanserats i Genève den 22 januari
och kommer senare att överlämnas
till Centenary of the International
Labour Conference i juni 2019.
Kommissionens arbete har
organiserats kring fyra
”hundraårssamtal”:
• Arbetet och samhället
• Anständiga jobb för alla
• Organisering av arbete och
produktion
• Styrningen av arbetet

Framtidsagenda med
människan i fokus
I årets första nummer av tidningen
skrev vi om ILO:s 100 års insatser för
att bidra till anständigt arbete.
ILO:s 100-årsjubileum inleddes i
januari och löper över hela 2019.
Fokus ligger på framtidens arbete
och är en del i ILO:s långsiktiga strategi för att skapa ett anständigt och
hållbart arbetsliv globalt.
I samband med att jubiléet inleddes
fanns den Globala Kommissionen
för framtidens arbete på plats för att
presentera sin slutrapport. Kommissionens rapport presenterar de
möjligheter och utmaningar som
uppstår med digitalisering, klimatförändringar och demografiska
förändringar. Kommissionens arbete har letts av statsminister Stefan
Löfven och Sydafrikas president Cyril
Ramaphosa.
I rapporten presenteras en framtidsagenda med människan i fokus
bestående av 10 rekommendationer, fördelat på tre huvudområden:
• Investera i människors förmågor
genom exempelvis satsningar på
livslångt lärande, sociala skyddsnät och ökad jämställdhet.
• Investera i arbetsmarknadsinstitutioner, utveckling av bland
annat kollektivavtal och social
dialog.
• Investera i anständigt och hållbart arbetsliv för en grön global
ekonomi

Läs mer på www.ilo.org
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Arkeologen

Historiens beskyddare
AV BENGT SAHLIN, REGION 5

Jag har under flera år ägnat mig åt släktforskning och har den vägen också varit intresserad av vad som finns
på museer. Det är våra arkeologer som förser oss med utgrävda föremål samt byggnader och därmed hjälper
till att beskriva hur det var förr. Jag tycker det verkar vara ett intressant och spännande yrke. De arkeologer
jag mött verkar vara väldigt engagerade och motiverade personer. Men vilken arbetsmiljö har en arkeolog?

N
Ny temaserie:

UDDA YRKEN

Tipsa oss gär
du vill att vi sna om yrken
ka skriva om!

Tidningen har under de senaste utgåvorna presenterat ett antal myndigheter som kan vara
intressanta för oss medlemmar inom FTF Arbetsmiljö. Vi har tittat närmare på MSB, Mynak,
Strålsäkerhetsyndigheten samt Kemikalieinspektionen för att nämna några.
Nu tar vi nya grepp och gräver bland Udda yrken. Som arbetsmiljöingenjör träffar man på
människor i olika yrken. En del är mer udda än andra. Eftersom det kan vara sällan man träffar på
dessa vill vi genom en tema-serie i tidningen fånga upp erfarenheter kring deras arbete, belysa
risker i deras arbete men också starta ett erfarenhetsutbyte och därmed bättre förebygga ohälsa
och olycksfall.
Vad som faller under ”udda yrken” är naturligtvis inte en självklar gränsdragning. Redaktionsrådet
har några idéer men vi är förstås nyfikna och tacksamma på förslag från er medlemmar och framför
allt bidrag i ämnet till tidningen!
10

är jag medverkade att
beskriva arbetsmiljö-arbetet i en offert för ett
av Västlänkens projekt så skulle
det finnas chans att jag skulle få
uppleva arkeologisk utgrävningar
om företaget fick projektet.
I augusti 2018 startade jag med
spänning ett konsultuppdrag
som BAS-U och arbetsmiljöchef
för projektet E03 Kvarnberget
med Trafikverket som beställare.
Etableringen av projektet började
i december 2018. Detta projekt
innebär en byggnation av en järnvägstunnel på c:a 560 meter varav
utgrävning i en gammal hamn
Masthamnen (Packhusplatsen)
som anlades på 1600-talet och
fylldes igen i början på 1800-talet
samt en sträcka där det finns Kurtinmuren samt Stora Bommens
bastion.
Arkeologerna Statens Historiska
Museer engageras av Länsstyrelsen
och kom att bli som en sidoentreprenör i projektet. Jag fick därför
möjlighet att diskutera arkeologernas arbetsmiljö. Det hade tagits
fram en arbetsmiljöplan. Slutundersökning inom fornlämning
RAÄ, Göteborg 216 som tillsammans med en rapport om risker i

schakt med oljeförorenade massor.
Projektet E03 hade till uppdrag
att samverka med Arkeologerna
och förse arkeologerna med t.ex.
personalbodar. Jag gav också introduktionsutbildningar och bjöd in
dem till skyddsronder. De tillåts
också anmäla tillbud, olycksfall etc
i BIA-systemet. Jag fick därför en
viss inblick i arkeologernas arbetsmiljö och del av deras erfarenheter,
riskbedömningar och arbetssätt.
Inom förundersökningsområdet
på Packhusplatsen grävdes totalt
åtta schakt med maskin under
2014. Dessa schakt var placerade,
dels naturligtvis utifrån var det var
beräknat att påträffa lämningar
vars exakta placering nu skulle verifieras, dels anpassades placeringen efter var det överhuvudtaget
var möjligt att gräva.
I schakt 4 var lagren kontaminerade med diesel och bensin på
grund av den bensinstation som tidigare legat på platsen. Kraftig lukt
spreds från lagren som togs om
hand särskilt för bortforsling och
provtagning. De kraftiga ångorna
gjorde att personal fick använda
skyddsutrustning i form av ansiktsmasker med filter och schaktet
fick täckas igen under natten för

Lite historik
Befästningarna runt Göteborg
började uppföras under 1620-talet.
Arbetet med om- och tillbyggnader
fortsatte under hela 1600-talet och
in på början av 1700-talet.
Göteborg kom under sitt första
århundrade att bli en fortifikationsstad. Det första befästningssystemet
som uppfördes runt Göteborg byggdes med en två till tre meter hög
jordvall med tillhörande bastioner
som till en början var upplagda
av ler- och jordmassor. Efterhand
förbättrades dessa med timmerrustbäddar som underlag för murar.
År 1661 revs fästningen gamla
Älvsborg och man återanvände stenen till stadsmuren runt Göteborg.
Under denna tid påbörjade man
också att anlägga bastioner mot
hamnsidan.
Först under 1700-talets början står
befästningen helt färdig. Underhållandet av murarna åsidosattes dock,
på grund av landets dåliga ekonomi, så mot slutet av århundrandet
var befästningarna mycket bristfälliga. Därför togs beslutet om att riva
befästningarna år 1807.
Rivningskontraktet innebar att
man skulle rasera murarna ned till
gatunivå. Rivningen av muren tog
lång tid och inte förrän i mitten av
1800-talet var arbetet klart.
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Temaserie UDDA YRKEN

att inte sprida ångor i området.
I den riskbedömning eller
arbetsmiljöplan av det arkeologiska arbetet, som jag fick innan
arbetet började, kan man hitta
följande risker:
Vid kommande arbeten riskerar
arkeologerna att exponeras via
samtliga tre upptagningsvägar:
hud, inandning och förtäring. De
aktuella ämnena är petroleumväten, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och metaller. Endast
petroleumkolväten, PAH och
metaller som är knutna till riktvärden och gränsvärden är redovisade
i tabeller i rapporten.
Andra risker av allvarliga slag

Temaserie UDDA YRKEN

eller annan risk som beskrivits i
Arkeologernas arbetsmiljöplan,
som egentligen är en total riskbeskrivning av deras arbete med
åtgärdsförslag, kan komprimeras
till följande i projekt E03 Kvarnberget:
• Etablering tillfällig arbetsplats
med risk för olycksfall samt
utsatthet för väder och vind.
• I alla arbetsmoment finns risk
för ohälsa i form av stress. Påtryckningar från beställare och
entreprenör kan vara en del.
• Arbete vid grävmaskin (stöttar
utgrävningen som till viss del
sker för hand) med allvarlig
risk för hård belastning på

kroppen och olycksfall. En viss
risk för buller och hörselskador,
stress och utsatthet för avgaser
med ohälsa som följd.
• Schaktningsarbete med olycksfall vid ras. Detta finns vid
slutundersökningar av djupt
liggande lager, vid djupschaktade anläggningar och där rasrisk
föreligger innan utgrävning
startar.
• Byggtrafik med lastning och
lossning inom undersökningsområdet med risk för påkörningsolyckor betraktas som
allvarlig.
• Arbete med lyftanordningar,
sker ibland från typ skylift,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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betraktas som allvarlig.
Manuell utgrävning, enformigt
och tungt fysiskt arbete som är
svårt att variera ger följande allvarliga risker: Hård belastning
på kroppen både fysiskt och
psykiskt. Hög risk för förslitningsskador framförallt knän
och handleder. Allvarlig risk
för inflammation och smärttillstånd vid enformigt och belastande arbete.
Arbete under knähöjd med allvarlig risk för belastningsskador
på knäskål och ländrygg.
Arbete på huk med allvarlig risk
för belastningsskador på knän
och ländrygg.
Allvarlig risk för snedbelastning
i axlar, rygg och nacke vid arbete på hackbord/såll.
Allvarlig risk vid skjutande och
dragande arbete för belastningsskador och olycksfall (ryggskott)
Allvarlig risk för handledsskador i fältarbetet då man använder olika typer av handredskap.
Allvarlig risk för skada vid lyft/
vridmoment framförallt på
rygg, bål, knä- och fotleder.
Allvarliga risker av mikrobiologiska risker för bl.a. vektorburen smitta och följdsjukdomar,
sår och följdsjukdomar, smitta
vid inandning, luftburen smitta
med hög dödlighet (mjältbrand)
På grund av utsatthet för väder
finns allvarliga risker vid åska
och köldskador. Annan risk
föreligger vid hög värme och
UV-strålning.
Allvarlig risk för olycksfall vid
uppstickande rör och armeringsjärn
Annan risk för olycksfall finns
vid förflyttning mellan personalbod och fältarbetsplats.
Bilkörning och transporter kan
utgöra en allvarlig risk bl.a. på

grund av stress, trötthet och
trafiksituationen.
Listan på risker i arkeologernas
arbete är alltså väldigt lång men
varierar beroende på projektet.
I arbetsmiljöplanen finns en rad
olika åtgärder. I ett projekt behöver
arbetet planeras tillsammans med
arkeologerna. Detta är speciellt
viktigt när det gäller schaktning
med ett förebyggande arbete mot
ras men också kunskap om säkra
schakt så all personal kan påtala risker. Om man riskerar att
bli utsatt för virussjukdomar så
skall man ha vaccinationsskydd,
rätt skyddsklädsel samt speciella
riskbedömningar om det finns t.ex.
risk för mjältbrand.

”

När jag ser arkeologerna
göra detta tuffa arbete med så
många risker så förstår jag att
det krävs ett stort engagemang
och hög motivation. Sällan
ser man sådana arbetsmiljöer
inom industrin eller ens i byggsektorn utan att det vidtas
drastiska åtgärder för att
förbättra arbetsmiljön.
Det stora och problematiska
området är enligt min uppfattning
belastningsergonomi.
Flera arkeologer jag mött har
berättat om sina arbetsskador varav
handskadorna verkar vara mest
tydliga. I listan på åtgärdsförslag
finns att använda ergonomisk anpassade redskap (norge-hacka och
gotlandshacka), variera arbetsställningar, använd knäskydd och
belasta jämt, alternera arbetsuppgifterna med båda händerna, lyft
ergonomiskt med en rimlig last dvs
aldrig över 25 kg, undvik lyft över
axelhöjd, vid stor höjdskillnad bör
jordmassorna transporteras med
tekniska hjälpmedel m.m.
För undvikande av olyckor så

finns förslag som att ej köra överfulla skottkärror, uppmärksamhet
vid instabilt eller halkigt underlag, undvik arbete i mörker, sten
och andra föremål avlägsnas från
undersökningsytorna med maskinhjälpmedel. Att ha kunskap om
säkra schakt så man kan påtala när
det finns risker för t.ex. ras.
Några andra förslag är att arbetsgivaren gör riskbedömningar
av arbetsställningar och tillser att
personalen har kunskaper i belastningsergonomi samt erbjuder
friskvård.
Naturligtvis skall bra arbets- och
skyddskläder tillhandahållas av
arbetsgivaren för såväl värme som
kyla.
När jag ser arkeologerna göra
detta tuffa arbete med så många
risker så förstår jag att det krävs
ett stort engagemang och hög
motivation. Sällan ser man sådana
arbetsmiljöer i industrin eller ens
i byggsektorn utan att det vidtas
drastiska åtgärder för att förbättra
arbetsmiljön.
Skanska uppmärksammade
arkeologernas arbetsmiljö i sin
riskbedömning (Gamlestadsgrävningarna 2013-2017): arkeologerna hamnade i högsta riskklassen
eftersom de hade, förutom ett tungt
fysiskt arbete också exponering för
tungmetaller, PAH, bensen, gaser
m.m.
Arbetsmiljöverket har granskat
någon utgrävning och ställt krav på
riskbedömning.
Tyvärr finns det ingen statistik
lätt tillgänglig på Arbetsmiljöverket
eller Afa men det har berättats om
två dödsolyckor varav en var ett
åsknedslag.
Vad kan vi arbetsmiljöingenjörer
bidra med i utveckling av handverktyg och andra hjälpmedel för
arkeologerna? n
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MYNAK Riktlinjer

Hälsoundersökningar via arbetsplatsen
AV CAMILLA WAGNER, ARBETSMILJÖINGENJÖR, FYSIOTERAPEUT/ERGONOM, REGION 9

Det finns nya riktlinjer för hälsoundersökningar för företagshälsor, arbetsgivare och andra verksamheter
som arbetar med hälsoutveckling av levnadsvanor på arbetsplatser. Hälsoundersökningar benämns
numera som ” Hälsoundersökningar via arbetsplatsen”. Riktlinjerna för dessa har tagits fram av Företagshälsans riktlinjegrupp vid Karolinska Institutet tillsammans med branschföreningen Sveriges Företagshälsor, och publicerades första gången 2015.
Sedan 1 juli 2018 ansvarar Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) för att upprätta, förvalta och
även för att utveckla riktlinjer inom företagshälsan. ”Hälsoundersökningar vid arbetsplatsen” publiceras
nu i omarbetad form under myndighetens profil, med tillåtelse av Karolinska Institutet.

Mynak ska tillsammans med andra
experter inom arbetsmiljöområdet
både påverka arbetsmiljöutveckling i en forskningsunderstödd god
riktning och sprida kunskap så att
teori möjliggörs kunna bli omsatt i
praktiken.
Tidigare riktade sig hälsoundersökningar mestadels till enskilda individer, med avsaknad av
påföljande insatser. Det som det
idag finns evidens för är dessa nya
riktlinjer att utföra hälsoundersökningar på, vilket kan ge en positiv
effekt på anställdas beteenden
utifrån insatta åtgärder som måste
genomföras för att nå utveckling
av hälsa.
Det kan tydliggöras genom de
nya riktlinjerna för hälsoundersökning, ”Hälsoundersökning via
arbetsplatsen”. Denna hälsoundersökning har ett bredare perspektiv
genom att beaktande görs för individen i sig, men som även väger
in den organisation som individen
arbetar inom, tillsammans med
beaktande av arbetsmiljöfaktorer.
Målet är att skapa goda levnads14
14

vanor för de anställda, och utan
insatser kan inte någon effekt nås.
Riktlinjerna ska ge en evidensbaserad grund för användarna att
genomföra Hälsoundersökningar
via arbetsplatsen. Riktlinjerna
ska ge vägledning för hur kartläggningar bör genomföras med
efterföljande åtgärder och uppföljning för både individ-grupp som
för arbetsplats/organisationsnivå.
Råd och stöd ges också i riktlinjerna för hur implementering kan ske
inom företagshälsors verksamheter. Företagshälsor har en särskild
ställning att både genomföra dessa
hälsoundersökningar och nå resultat eftersom företagshälsor besitter
hög kunskap om arbetsmiljöfaktorer i relation till själva arbetet i
sig, vilket kan ge påverkan på varje
individs hälsa inom olika företag/
branscher.
Det är två riktlinjer som tagits
fram att användas som underlag,
dels ” Individinriktad hälsoundersökning” där fokus fortfarande är
enskilda anställda men där arbetsplatsen används för att kunna få

anställda att ändra levnadsvanor.
Den andra riktlinjen är ”Organisations/ arbetsplatsinriktad
hälsoundersökning” där fokus är
mer riktad mot både individuella,
men som även inkluderar organisatoriska och arbetsmiljömässiga
faktorer, som ska leda fram till
hälsosamma levnadsvanor för
anställda.
Båda riktlinjerna baseras på
kunskap från nationell och internationell forskning. Bägge riktlinjerna understryker betydelsen av
att klargöra organisationsstrukturen och arbetsmiljön i stort på
företaget. Om det finns hindrande
faktorer i miljön kan det ha en
motande inverkan att nå hälsosamma levnadsvanor. Exempel
på sådan faktorer kan vara för få
mikrovågsugnar på en arbetsplats
och korta lunchraster, det kan
utgöra ett hinder för anställda att
äta varm mat i lugn och ro, vilket
kan påverka levnadsvanor om de
faktorerna med mikrovågsugnar
och lunchrastens tidsperspektiv
inte åtgärdas.

Det förordas även att det bör
finnas ett aktivt engagemang från
de anställda vid hälsoundersökningen, både vid val av riktning
för olika ämnesområden såväl som
engagemang ifråga om insatser
som behövs för att nå en positiv
utveckling.
Exempel på vanor som tas upp i
hälsoundersökningen är matvanor,
tobaksvanor, konditionsvanor. Ytterligare områden som kan ingå är
motivation, stress och sömn med
flera andra områden som härrör
sig till hälsosamma levnadsvanor.
Arbetsmodellen för genomförande av hälsoundersökning
via arbetsplatsen bygger på fem
delmoment.
1. Planera och förankra Ledningen behöver stödja hela processen och visa att det är ett viktigt
utvecklingsprojekt.
2. Kartlägga och analysera Det
kan ske genom enkäter, intervjuer och eller observationer.

3. Planera insatser Upprätta en
projektplan för insatserna som
bör vara på flera nivåer, individ,
organisation och arbetsmiljö.
4. Genomföra insatser Dessa bör
göras i nära samverkan med
arbetsplatsen.
5. Utvärdering av effekterna
Det är av betydelse att kunna
utvärdera om och hur mycket
insatserna gett effekt.
Hälsoundersökning via arbetsplatsen, Organisations-/arbetsplatsinriktad
Även vid organisations-/arbetsplatsinriktad hälsoundersökning
så är det av stor betydelse att
förankra genomförandet inom
verksamheten och nå ett gott engagemang och stöd från ledningen.
Riktlinjen för denna hälsoundersökning rekommenderar att det
utses en specifik arbetsgrupp för
ändamålet, med deltagare från till
exempel HR, facket, anställda och
från ledningen. Gruppen bör träf-

fas kontinuerligt och följa processen samt ta fram frågeställningar
kring bland annat:
• Syftet med hälsoundersökning
ur ett organisations/verksamhetsperspektiv.
• SMARTa Mål i vilken bland
annat insatser, roller och ansvar
ska klargöras.
• Vad som ska kartläggas, vilket
förutom organisationsstruktur
även i kartläggningen innehålla
arbetsmiljöfaktorer och eller
levnadsvanor.
• Budget, för denna är det angeläget att framhålla att kartläggning inte genomförs utan
insatser där så behövs utifrån
kartläggningen. Det som är av
vikt är att insatserna ska riktas
specifikt till utsedd arbetsplats/
organisation, och att dessa
införlivas i det Systematiska
Arbetsmiljöarbetet (SAM).
Det förordas att använda flernivåinsatsser, vilket innebär att
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ta fram åtgärder som kan ge en
påverkan på flera nivåer i organisationen såsom att nå flertalet
anställda, social och fysisk arbetsmiljö, och organisationen i sig, det
sistnämnda genom att exempelvis
ta fram en relevant policy. Vidare
hänvisas till att använda sig av en
transteoretisk modell, som har
totalt fem steg för genomförande
vid förändringsarbete. Den första
fasen innebär att göra personen
medveten om sitt beteende, medan
nivå två till och med fyra innebär
att personen börjat ändra beteende
och att det till sist blivit ett hållbart
hälsosamt beteende.
Implementeringsstöd för att införa riktlinjer inom företagshälsans
verksamhet
Att lyckas med implementering för
att förändra personalens inarbetade arbetssätt att genomföra

hälsoundersökningar på, till att
genomföra hälsoundersökningar
enligt de nya riktlinjerna kräver en
planerad och tydlig strategi från
företagshälsans ledning.
• En av de viktigaste faktorerna
är att föra fram ett evidensbaserat svar som är tydligt varför
arbetssättet ska förändras, och
vilken nytta det kan ge för både
företagshälsan och för dess
kunder.
• Att ledningen på alla nivåer
stödjer förändringen och engagerar sig i införandet.
• Att ledningen tydliggör mål.
Varje enhet kan därtill ta fram
ytterligare syften och mål
som gör att det kan finnas en
närmare igenkänningsfaktor
knutna till själva företagshälsan. Det kan medföra att det
blir enklare att tillämpa ett nytt

sätt att arbeta med de nya hälsoundersökningarna i en daglig
verksamhet.
• Tillsätta tillräckligt med resurser, vilket kan vara exempelvis
inköp av utrustning, tid för
utbildning, och planerings/informationsmöten.
• Anordna en implementeringsgrupp. En sådan grupp ska ansvara för själva införandet och
bestå av de yrkeskategorier som
är direkt berörda av utförandet
av hälsoundersökningar via
arbetsplatsen. Denna grupp ska
bland annat ha kunskaper och
förståelse för det nya arbetssättet och trovärdighet i organisationen.
• På varje enhet skapa bärare av
förändringen som kan lobba
och inspirera för genomförandet. n.

Några röster om Mynaks riktlinjer vid
exponeringsmätning av hörselskadligt buller
Mynaks uppdrag är att arbeta för att förbättra förutsättningarna för en framgångsrik företagshälsovård (FHV) genom att följa utvecklingen inom området och utarbeta forskningsbaserade riktlinjer
som kan komma till användning för företagshälsovårdens olika aktörer. Riktlinjerna omfattar arbetssätt och metoder som är baserade på vetenskap och som har visat sig vara praktiskt tillämpbara i
FHVs dagliga arbete.
Riktlinjerna är framtagna för att ge FHV och dess uppdragsgivare ett forskningsbaserat underlag
med kvalitetssäkrade metoder och arbetssätt inom olika områden. Målet är att riktlinjerna ska vara
lätta att förstå och enkla att använda i samarbetet mellan FHV och arbetsplatsen. Riktlinjer finns
inom flera områden.
Thomas Lagö, Quirra Sound
Jag har läst hela dokumentet och det är ett ovanligt
bra arbete de gjort. Det gläder mig speciellt att de
tagit med mätfel. Dokumentet andas “hälsa” och
det skrivs om det en hel del men ingenstans nämner
man riskerna med lågfrekvens. Vi vet att detta är en
stor och viktigt hälsofaktor i många områden och
jag hade velat se att dBA och dBZ jämförs så att
“riskfaktorn” kan bedömas. Detta är en stor brist
i dokumentet anser jag. Jag vill gärna se att detta
korrigeras.
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Lars Bergh, Ljudombudsman
Jag håller med Thomas och om vi vill ändra på
lagen, så är det att även lågfrekventa bullret mäts
och åtgärdas. Det betyder helt enkelt att i praktiken
mäta med dBZ istället för dBA så även frekvenser
under 300 Hz mäts och tas hänsyn till. Som det är
idag är det som om dessa frekvenser inte finns. Det
gör dom och dom påverkar oss mycket mer än vi
tror och förstår. Det är något som FTF också borde
driva om vi verkar för att få bättre arbetsmiljö.

Byggnadsrelaterad ohälsa
En bristfällig inomhusmiljö kan vara både hälsovådlig och skapa oro
bland medarbetare. En klimatutredning bör därför inte ensidigt rikta
in sig på byggnadstekniska faktorer.

AV HASSE PERSSON, ARBETSMILJÖKONSULT, REGION 1-2

A

llt fler upplever besvär som
de relaterar till arbetsplatsen. Men, om fokus enbart
riktas på att åtgärda byggnaden
kvarstår besvären ofta även efter
åtgärd. En klimatutredning bör
därför omfatta verksamheten som
helhet, och specifika åtgärder för
personer med besvär.
Inomhusluften testas normalt vid
en årlig skyddsrond, då man även
kartlägger vilka verksamhetsspecifika risker som finns. De skiljer sig
beroende på arbetsplats, men kan
vara kopplade till byggnadsmaterial, allergener, klimatsystem eller
andra luftföroreningar.
– Men även om vi säkerställer
att besvären inte kommer från
byggnaden, ser vi ibland att besvär
kvarstår trots att det inte finns
några påvisbara ämnen i luften
som kan förklara dem, säger Hasse
Persson, Arbetsmiljöingenjör på
Previa, med många års erfarenhet
från klimatutredningar på olika
arbetsplatser.
– Därför är det viktigt att vi
parallellt även utreder besvärens
omfattning, städningen, verksamhetens bidrag till luftföroreningar
och den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön.
Det finns fler exempel på byggnader som totalsanerats, men där

medarbetare fortsätter att må dåligt
och kopplar detta till inomhusmiljön. Forskning visar också att
symptomen förvärras vid övrig
stress och oro. På samma vis kan
besvär stanna kvar hos personal
långt efter det att påvisbara problem med inomhusmiljön blivit
åtgärdade.
– Det är egentligen inte så konstigt. Oro över arbetsplatsklimatet
och dess inverkan på hälsan kan i
sig skapa besvär, och det är lätt att
göra kopplingen till att de är byggnadsrelaterade, även när de inte är
det, säger Hasse Persson.
En klimatutredning kan därför
få bättre resultat om man inte bara
utgår från byggnadsrelaterade orsaker utan tydligt tar in och bemöter
personalens oro. Hasse Persson
skiljer på Byggnadsrelaterad Ohälsa (BRO) och Ospecifik Byggnadsrelaterad ohälsa (OBO), där
BRO-problem tydligt kan härledas
till byggnaden medan OBO besvär
är mer ospecifika.
– Det är viktigt att personer med
besvär, oavsett om det är BRO eller
OBO, känner sig tagna på allvar,
och att man bemöter oron. Dessutom ser vi att om personal går länge
och oroar sig så kommer många
fler må dåligt, säger han.
För att möta både eventuella

brister i byggnation och personalens oro har Previa med goda
resultat undersökt BRO och OBO
parallellt, med team bestående av
arbetsmiljöingenjör, företagssköterska, företagsläkare och psykolog.
– Vi har sett mycket bra resultat
genom att inte ensidigt fokusera
på byggnadsrelaterade faktorer
utan att även på verksamheten och
psykologiska faktorer. Även om
man kan friskförklara byggnaden
betyder inte det att alla kommer att
må bra.
Ta ett helhetsgrepp
BRO och OBO undersöks parallellt
i team med samverkan mellan:
Arbetsmiljöingenjör: Projektleder
och driver arbetet med att utröna
och ge förslag för att åtgärda byggnads- och verksamhetsrelaterade
brister och säkerställer information
till chefer och medarbetare.
Läkare & Sjuksköterska: Hjälper
till med rehabprocessen, provtagning, remisser, information och
behandling av symptom.
Psykolog: Möter personal som
känner oro och behöver hjälp att
hantera stress och oro, samt öppnar
för flera förklaringsmodeller till
uppkomst av symptom, speciellt
i fall där psykosomatiska faktorer
påverkar. n
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En ny upplevelse
som arbetsmiljöingenjör

Utbildning har varit en ganska stor del av mina uppdrag. Jag har förberett kundanpassade BAM-,
BAS-P/U-utbildningar och även andra mera ämnesspecifika utbildningar, som Hantera kemikalier,
Härdplaster etc.

ag har under den första delen av min karriär jobbat
med overheadbilder med OH-projektor och senare har det blivit Power Point-bilder med dator och
projektor.
När jag blev tillfrågad av företaget Blendify Learning att bli kursledare för en webbaserad utbildning
i Byggarbetsmiljösamordning för blivande BAS-P/U
så var jag tveksam. Jag tyckte dock att det kunde vara
min sista stora utmaning i slutet av min karriär som
arbetsmiljöingenjör och utbildare.
Så det blev att skriva faktaunderlag, frågor, övningsexempel, ta fram relevanta bilder från byggarbetsplatser mm. När det mesta av skrivandet var klart
så blev det videoinspelningar, inspelning av uppläsning av en del text. Sedan skulle allt komponeras till
en sammansatt utbildning med bra flöde och pedagogik. Detta gjorde de professionella killarna på Blendify
Learning.
Det har varit mycket mer förarbete och skrivande
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SAXAT FRÅN ARBETSMILJÖVERKET

Nu gör Arbetsmiljöverket för första gången en undersökning för att ta reda på svenska folkets
attityder till arbetsmiljöarbete.

AV BENGT SAHLIN, REGION 5

J

Arbetsmiljöverket frågar Sverige om
attityder till arbetsmiljöarbete

än vad jag trott det skulle bli. Jag hade ändå mitt eget
utbildningsmaterial med en utbildningspärm, Power
Point-bilder, övningsexempel etc. som jag utbildat
över 1000 personer med.
Det har dock varit en upplevelse och i september
börjar den första versionen av BAS-utbildningen med
några väl utbildade deltagare. Efter justeringar och
kompletteringar så lär det göras en större lansering av
en utbildning i byggarbetsmiljösamordning där jag
också delar med mig av mina erfarenheter som jag
införskaffat sedan jag gick min arbetsmiljöingenjörsutbildning 1975. n

I höst frågar Arbetsmiljöverket svenska folket hur
de ser på arbetsmiljöarbete. Är det viktigt, eller inte?
Varför, eller varför inte? Och vad skulle få just dem att
engagera sig mer för en god arbetsmiljö på sina egna
arbetsplatser?
- Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt
arbete. Därför är det viktigt att vi arbetar med att öka
engagemanget och intresset för arbetsmiljöfrågorna,
säger Ulrica Klettner, enhetschef på enheten för strategisk kommunikation och initiativtagare till undersökningen.
Attitydundersökningen genomförs av statistikmyn-

digheten SCB och omfattar 5 000 slumpmässigt utvalda svenskar i åldrarna 20-64 år. Den startar den
3 september och pågår till mitten av oktober. Resultaten presenteras i november. Undersökningen kommer
sedan att genomföras vartannat år.
- Undersökningen kommer att lära oss mer om hur
attityder skiljer sig åt mellan chefer och medarbetare,
människor i olika åldrar och med olika utbildningsnivå, i små och större företag och så vidare. Det kan vi
sedan använda när vi arbetar för att få människor att
engagera sig mer och att söka kunskap om arbetsmiljöarbete, säger Ulrica Klettner. n

ANNONS
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Regionmöte 1-2 i Örnsköldsvik

Region 5: Kommande medlemsträffar

AV JOHAN NYLANDER, REGION 1-2

AV ELISABETH SELANDER, REGION 5

EN SOLIG HÖSTDAG i september när löven började
skifta färg träffades regionstyrelsen i Örnsköldsvik.
Årets fysiska träff, förutom årsmötet, då vi skapar lite
utrymme för utvidgade diskussioner och framåtblickande. I år var vi dessutom förstärkta med lokala resurser från Övik, som även agerade värd för vår sammankomst. Två av dessa är också helt nya medlemmar i
FTF-nätverket.
Vi som hade möjlighet att slita oss loss från vardagens
utmaningar kom i övrigt från Sundsvall och Umeå så
vi saknade de mest norra och sydliga delar av regionen.
Fokus för den här träffen, förutom ett ordinarie styrelsemöte, var att diskutera hur vi kan bli än fler i vårt
nätverk samt att arrangera lokala aktiviteter som kan
vara av intresse för våra medlemmar. Vi kan konstatera att vi successivt blivit fler medlemmar, trots att
några varje år kliver av på grund av pension, byte av
tjänst eller av någon annan outgrundlig anledning.
Under 2015 gjordes en medlemsenkät som gav oss
underlag för inriktningen framåt. Vi beslutade att göra

Från vänster: Sven Backman, Johan Nylander, Sara Sjöquist,
Marianne Edblom, Göran Runsvik, Ingrid Liljelind, Roger
Lindahl, Hasse Persson
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en ny sådan eftersom det hänt en hel del på medlemsfronten. En del tid ägnades åt att formulera frågeställningar. Enkäten kommer att skickas ut under hösten.
En av frågeställningarna i enkäten kommer att
handla om kompetensutveckling. Vi har redan kört
några utbildningar som hållits av medlemmar för
medlemmar. Det vill vi utveckla vidare och försöker
fånga upp intressen. Styrelsemötesprotokoll kommer
fortsättningsvis att skickas ut till medlemmarna för
att hålla alla uppdaterade om vad som händer och
förhoppningsvis kunna få lite feedback.
Vi hann även med att uppdatera vår verksamhetsplan som gäller för 2019-2020 och diskutera olika
arbetsmiljöutmaningar inom så vitt skilda områden
som:
• Byggnadsrelaterad ohälsa
• Beteendebaserad säkerhet
• Webbaserad inlärning
• Internationella arbetsmiljönätverk
Alltid trevligt att träffas live och vi tackar Previa och
Hasse för att vi fick husera i deras lokaler.

Tors 14 nov - preliminärt datum
Arbetsplats för alla/Det tillgängliga kontoret
• Anpassning av arbetsplatsen
• Syn och belysning
• Hörsel och buller
Januari 2020
En arbetsmiljöingenjörs dilemman: som workshop / att nätverka
• SAM i praktiken
• ”Riskfyllda jobb” som måste göras
• Tydlighet gentemot arbetsgivaren om ansvar
• Arbetsmiljölagen – opartisk men anställd?
• Säga nej
• Ensamarbete

FTF Region 5 på SENSOMMAR-PUB
AV BÖRJE KARVONEN, REGION 5. FOTO: CHRISTINE WIK

DEN 28 AUGUSTI träffades 14 glada FTF:are på Zum
Franziskaner för en AW som höstupptakt. Det blev många
intressanta samtal och det knöts en del nya bekantskaper.
Ibland är det bra att träffas under avslappnade former utan
någon fastlagd agenda, vilket denna fina kväll blev ett bra
exempel på.
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Information från Region Mitt
STYRELSEN FÖR REGION MITT
Ordförande:
Kassör:		
Sekreterare:
Ledamot:
Suppleant:

Kerstin Karlsson, Arbetsmiljöingenjören
Mats Johansson, Dalarnas Företagshälsa
Carola Jansson, Sund Arbetsmiljö i Mälardalen AB
Frida Nilson, Trinseo Sverige AB
Eva-Karin Karlsson, Lloyd’ws Register

Två gånger per år har vi utbildningsdag, en dag i samband med årsmöte på våren och en dag på hösten. Vårens
möte handlade om ISO 45001 där Eva-Karin Karlsson gav information och tips om vad man ska tänka på inför
en certifiering. Tanken var att även Arbetsmiljöverket skulle vara på plats och berätta om deras framtida upplägg
men tyvärr blev föreläsaren sjuk.
Den 17 oktober 2019 är det vår utbildningsdag för hösten som handlar om:
»» OSA i praktiken. Lärdomar från forskning och praktik. Föreläsare: Rachael Tripney Berglund, Doktorand OSA.
»» Reach och exponeringsscenarier. Hur hänger Reach-förordningen och arbetsmiljölagstiftningen om kemiska
risker ihop? Vilken nytta har man av Reach-förordningen i arbetsmiljöarbetet? Föreläsare: Karin Staaf, Kemist
från AV.
Utbildningsdagen kommer att vara på återbruksgallerian ReTuna i Eskilstuna.

Årets Arbetsmiljödagar i Väst

den 14e till 15e november 2019 i Göteborg
Inbjudan till konferens FTF region 8
Årets arbetsmiljödagar kommer att ge ovärderlig information och kunskap för att kunna
arbeta effektivt med nyheter inom arbetsmiljöområdet. Missa inte årets viktigaste dagar för
kompetensutveckling!
Aktuella områden som vi kommer att fördjupa oss i:

Arbetsmiljöverkets nya och totalt förändrade regelverk (visste du att man planerar att
minska antalet föreskrifter från 69 st till 15 st?)

ISO 45001 samt styrning med ”Leading indicators”

Ny kunskap om risker och praktiska åtgärder mot vibrationer

Hudexponering, hälsoeffekter och riskhantering, samt Yrkeshygien i praktiken

Arbetsmiljö och ledarskap — hur skapar man bäst en förtroendefull dialog med
kunderna och får nödvändiga förbättringar och förändringar att bli verklighet
Sist men inte minst—missa inte detta gyllene tillfälle att samtala och lära av dina kollegor!
Varmt välkomna! /Styrelsen FTF Region 8
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Planerade aktiviteter i Region 7
AV MARTIN LINDAHL, REGION 7

UNDER HÖSTEN PLANERAS en fortbildningsdag om trycksatta anordningar med Pasi Nieminen den
25 oktober 2019. Utbildningen kommer hållas i Jönköping Energis lokaler. Preliminär tid 09.30 – 15.00. FTF:s
medlemmar i samtliga regioner samt kundföretag är välkomna.
Anmälan mailas till Bertil Jonsson, bertil.jonsson@riktigtgruppen.se
Studiebesök kommer att anordnas under hösten. Besök planeras till Silvent, expert inom tryckluftdynamik i
Borås, samt Fagerhults belysning i Fagerhult.
Under 2019 har hittills hållits fem styrelsemöten och ett årsmöte.
Sista mötet för hösten blir den 6 december på
Sandsjöfors Värdshus där traditionsenlig jullunch planeras.
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Tid: Torsdag 14e november kl. 09:30-17:00 och fredag 15e november kl. 08:30-15:30.
Plats: Quality Hotel Winn, Gamla Tingstadsgatan 10, Göteborg. Vägbeskrivning och ytterligare information finns här:
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/goteborg/quality-hotel-winn-goteborg/om-hotellet/#om-hotellet

Pris: 3300:- (icke medlemmar 3800:-), studerande betalar 1600:Anmälan: Senast 25e oktober, via e-post mats_andersson@golder.se. Önskas faktura anges detta vid anmälan.
Avgiften betalas in till föreningens Bankgiro 227-7820 (senast 28e oktober). Märk inbetalningen med namn och epostadress.
Frågor: Mats Andersson, e-post enligt ovan eller telefon mobil 0730 386634
Program Dag 1 (torsdag 14e november)
09:30 Kaffe, samling
10:00 Hudexponering, hälsoeffekter och riskhantering, Helena Hemming, PhD Toxikolog, Trossa AB
12:00 Lunch
13:00 Ny regelstruktur från Arbetsmiljöverket, Mats Andersson, Golder AB
14.00 Risker och praktiska åtgärder mot vibrationer, Hans Lindell, RISE
15:00 Kaffe
15:30 Dialog och workshop; hur skapar man bäst en förtroendefull dialog med kunderna och får nödvändiga
förbättringar och förändringar att bli verklighet, Göran Hedkvist, AstraZeneca
17:00 Slut dag 1
Program Dag 2 (fredag 15e november)
08:30 Kaffe och samling
09:00 ISO 45001—ny standard för arbetsmiljö, vi fokuserar på ledningens engagemang för framgångsrikt arbete,
Per Lindberg, RISE
10:00 Fika förmiddag
10:30 Leading indicators, syfte, kriterier, mätning av säkerhetsindikatorer, samt exempel på proaktiva indikatorer,
Rickard Widell, Perstorp Oxo
12:00 Lunch
13:00 Yrkeshygien i praktiken, Therese Klang, Arbets– och Miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
15:00 Erfarenhetsutbyte och fika
15:30 Slut dag 2

K a r l i n g 2019

23

Returadress:
FTF Arbetsmiljö
c/o Bengt Sahlin
Vardövägen 34
136 58 Vega

