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Hej
Vill börja med att önska alla medlemmar en 
god fortsättning på det nya året. 

Vi i regionstyrelsen har nu jobbat under ett år 
för att få till en ny hemsida som nu också bör-
jar ta form. Vi räknar med att inom kort kunna 
presentera den nya hemsidan. 

Årsmötet börjar närma sig (16/5) så det är 
viktigt att ni ute i regionerna kommer med 
namn som kan tänka sig att sitta i styrelserna 
antingen i regionerna eller riksstyrelsen.

Vi planerar att i samband med årsmötet också 
ha samverkansforumet så ni medlemmar får 
gärna stöta på era representanter ute i regio-
nerna med frågor som rör arbetet i FTF.

Mats Andersson
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För närvarande arbe-
tar 16 personer på 

myndigheten och flera 
av dem har en arbets-
miljöbakgrund och har 
således bra förståelse för 
arbetsmiljöingenjörernas 
arbete, vilket bådar gott 
för framtiden.

MYNAK är en så kallad 
Enrådes Myndighet vilket 
innebär att det inte finns 
någon styrelse utan att 

det är Riksdagen som är 
styrande samt Arbets-
miljöverket och folkval-
da ingår också som ett 
insynsråd. Myndigheten 
har även ett verksamhets-
råd som består av arbets-
marknadens parter och 
deras roll blir troligen att 
sätta upp vilken verksam-
het de ska bedriva. För 
att myndigheten inte ska 
sprida felaktig infor-
mation finns även ett 

Kvalitetsråd som består 
av forskare. 

Vid vårt besök var de 
tydliga med att de inte 
kommer att ta på sig 
några forskningsupp-
drag utan detta får andra 
aktörer utöva, men de ska 
som sagt vara delaktiga i 
att sprida informationen. 

MYNAKs huvudsak-
liga uppgift ska vara att 
sprida forskningsbaserad 

kunskap om arbetsmiljö. 
En annan uppgift är att 
analysera arbetsmiljöpo-
litiken. Man ska också 
bedriva omvärlds bevak-
ning genom att följa och 
analysera utvecklingen på 
arbetsmiljöområdet. En 
annan del som MYNAK 
ska göra är att stödja 
företagshälsovårdens 
(FHV) utveckling. Det 
gör de genom att arbeta 
för att förbättra förutsätt-
ningarna för FHV samt 
genom att följa utveck-
lingen på området och 
utveckla forskningsba-
serad riktlinjer som kan 
komma till användning 
för FHVs olika aktörer.  

För närvarande arbetar 
de mycket med att analy-
sera hur kompetensför-
sörjningen till FHV ska 
säkerställas i framtiden. 

Vid vårt besök visade 
de på fem områden som 
de kommer att jobba 
med inom kort och dessa 
områden var: 

MYNAK är en statlig myndighet som ligger under 
Arbetsmarknadsdepartementet och vars verksamhet 
startade den 1 juni 2018. Myndigheten är placerad i 
Gävle. 

MYNAK har till uppgift att skapa förutsättningar för 
ett friskt, glädjefyllt och hållbart arbetsliv genom att 
vara ett nationellt kunskapscentrum för frågor om 
arbetsmiljö 

Läs mer om MYNAK på www.mynak.se

FTF Arbetsmiljö besöker 

MYNAK 
Myndigheten för arbetsmiljökunskap 

AV MATS ANDERSSON OCH HANS ÅHMAN, FTF RIKSSTYRELSE

För att få en så bra kontakt som möjligt med den nya myndigheten MYNAK beslöt riksstyrelsen att 
få till ett besök hos myndigheten för att se vad för utbyte vi kan ha av varandra. Vi var två personer 
som åkte till Gävle för att träffa Annika Hed Ekman på MYNAK. Vi började mötet med att jag och 
Hans presenterade vad FTF var för förening och sedan presenterade Annika MYNAK.  

• Riktlinjer för häl-
soskadligt buller 

• Alkoholproblem 
• Ländryggsbesvär 
• Psykisk ohälsa 
• Hälsoundersökningar 

via arbetsplatsen. 
Några av dessa områ-

den kommer att presen-
teras som exempelvis 
vägledningar åt arbetsgi-
varna. 

De kommer även att 
jobba med att identifiera 
Friska arbetsplatser och 
Friskfaktorer. 

Vad kan då FTF och 
MYNAK ha för nytta av 
varandra?  

Det visade sig direkt att 
FTF och MYNAK skulle 
kunna ha många utbyten 
av varandra. MYNAK 
jobbar för närvarande 
med att analysera FHV 
kompetensförsörjning, 
där förstås många av våra 
medlemmar jobbar. Det 
har varit en diskussion 
länge om vad FHV har 
för roll ute på företagen. 
FHV uppdrag är att 
jobba förebyggande och 
mindre med provtagning 
och sjukvård. En annan 
fråga där vi möjligtvis 

kan ha ett samarbete är 
diskussionen som vi i 
riksstyrelsen har haft är 
att likt yrkeshygienikerna 
ha någon form av certi-
fiering av arbetsmiljö-
ingenjören då det finns 
många olika utbildningar 
och namnet ingenjör inte 
är en skyddad titel. 

Det som MYNAK vill 
ha från oss är en kart-
läggning var våra med-
lemmar finns så därför 
kommer vi att skicka vårt 
medlemsregister till dem, 
givetvis kommer vi att ta 
bort känsliga uppgifter. 
Men de ska få se hur vi 
är spridda i landet som 
helhet. 

Vår känsla från besöket 
är att vi på FTF kommer 
att ha ett mycket bra 
samarbete med den nya 
myndigheten i framtiden. 
Dels för att de själva ska 
få information hur ar-
betsmiljöarbetet fungerar 
ute på våra olika arbets-
platser, men också för att 
arbetsmiljöingenjörerna 
är de som kommer att 
sprida ut och tillvarata 
MYNAKs information till 
arbetsgivare och arbetsta-
gare. x

Det här gör MYNAK

Sammanställer och sprider  
forskningsbaserad kunskap  
om arbetsmiljö
För att lyckas i arbetsmiljöarbetet krävs 
förebyggande arbete utifrån bästa tillgäng-
liga kunskap. Det finns mycket forskning 
och därmed mycket kunskap om arbets-
miljö som i dagsläget inte kommer till praktisk nytta i 
arbetslivet. Det är också i dag svårt att skapa sig en bild 
över det samlade kunskapsläget. MYNAKs uppgift är att 
bidra till att lösa dessa problem genom att sammanställa 
evidensbaserad arbetsmiljökunskap och sprida den bland 
relevanta aktörer på arbetsmiljöområdet genom ett aktivt 
kommunikationsarbete.

Utvärderar och analyserar   
arbetsmiljöpolitiken
Arbetsmiljöpolitiken är viktig båda ur ett individ- och 
samhällsperspektiv, bland annat eftersom den kan bidra 
till att minska sjukskrivningstalen. Men hur vet man 
vilka insatser som fungerar? MYNAK gör utvärderingar 
och analyser av statliga initiativ på området för att få 
fram underlag för att bedöma effektiviteten i olika 
insatser.

Identifierar kunskapluckor
Genom att följa och analysera ut-
vecklingen på arbetsmiljöområdet 
kan MYNAK kontinuerligt stärka sitt 
kunskaps-, analys- och utvärderings-
arbete.

Följer och främjar företagshälsans  
utveckling
Företagshälsovården har en viktig roll inom arbetsmiljö-
området. MYNAK arbetar för att förbättra förutsättning-
arna för en framgångsrik företagshälsovård genom att 
följa utvecklingen inom området och utarbeta forsk-
ningsbaserade riktlinjer som kan komma till användning 
för företagshälsovårdens olika aktörer.

Verkar internationellt
För att förbättra kunskapen om ar-
betsmiljö krävs även ett aktivt delta-
gande i internationella arbetsmiljöar-
betet. Vi ska därför följa utvecklingen 
om arbetsmiljö inom bland annat EU och verka för ökad 
kunskap om dessa frågor även i andra internationella 
sammanhang.

Text: Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Illustrationer: Li Rosén

https://www.mynak.se
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villkoren i sina egna länder”. 
Dessa känslor fortsatte att vara 

förankrade i ILO: s grundval - 
bokstavligen. När ILO flyttade in 
i sina första ändamålsbyggda kon-
tor vid sjön Genèvesjön 1926, var 
grundstenen graverad med den 
latinska frasen, ”Si vis pacem, cole 
justiciam” - Om du vill ha fred, 
odla rättvisa. De formella grindar-
na i byggnaden återspeglade också 
ILO: s unika karaktär. De kräver 
tre nycklar att öppna, vilket sym-
boliserar de tre bidragsgruppernas 
lika bidrag. Men även före flytten 
hade ILO redan gjort ett märke på 
miljontals människors arbetsliv. 

1919 antog den första interna-
tionella arbetskonferensen (ILC) 
- mötet mellan de grundläggande 
nationerna - som hölls i Washing-
ton DC, sex internationella ar-
betskonventioner som handlar om 

viktiga arbetskraftsfrågor, inklusi-
ve arbetstimmar inom industrin, 
arbetslöshet, mammaledighet, 
nattarbete för kvinnor, ålders- och 
nattarbete för ungdomar inom 
industrin. 

Med utbrottet av konflikter i Eu-
ropa i slutet av 1930-talet flyttade 
ILO tillfälligt till Kanada och blev 
en av de få internationella organi-
sationer som fungerade oavbruten 
under andra världskriget. 

I maj 1944 antog ILO förkla-
ringen av Philadelphia när kriget 
kom till slut. Detta bekräftade 
ILO: s vision och definierade en 
uppsättning principer som ställde 
mänskliga rättigheter i sitt hjärta, 
för att möta de ”strävanden som 
uppstod av hopp om en bättre 
värld”. 

Deklarationens tonvikt på 
mänskliga rättigheter var att bära 

mer frukt, med en rad interna-
tionella arbetsstandarder - juri-
diskt bindande konventioner och 
rådgivande rekommendationer 
- som handlar om arbetskontroll, 
föreningsfrihet, rätt att organi-
sera och kollektivt fynd, lika lön, 
tvångsarbete och diskriminering. 

Kampens slut öppnade vägen till 
en ny fas av ILO-aktiviteten. År 
1945 blev ILO den första speciali-
serade byrån för de nybildade FN. 

År 1969, på 50-årsdagen, tillde-
lades ILO Nobels fredspris. Andra 
viktiga milstolpar inkluderar ILC: 
s enhälligt antagna deklaration 
som fördömer Apartheid, 1964, 
som gör ILO till en av de första 
organisationerna för att införa 
sanktioner mot Sydafrika. 

När 1900-talet kom till slut 
fortsatte ILO: s roll att utvecklas 
för att möta förändringar i ar-Det är lätt nu att glöm-

ma hur radikalt tanken 
bakom ILO: s mandat 

var, som sammanfattas i ingressen 
till dess konstitution: ”Universell 
och bestående fred kan endast 
upprättas om den bygger på social 
rättvisa.” 

Precis lika revolutionerande var 
dess struktur att samla regeringar, 
arbetare och arbetsgivare för att 
bestämma arbetsnormer. Detta 
beskrevs senare av presidenten 

Franklin Delano Roosevelt i USA, 
som en ”vild dröm”. Vid ILO: s 
grundläggning fanns det ökande 
förståelse för världens ekonomiska 
ömsesidiga beroende och behovet 
av samarbete för att säkerställa 
att den växande internationella 
konkurrensen inte dämpade ar-
betsförhållandena. Som konstitu-
tionen säger - ”... misslyckas någon 
nation att anta humana arbetsvill-
kor så är det ett hinder i vägen för 
andra nationer som vill förbättra 

Ett anständigt arbete

ILO 100 år
AV  BENGT SAHLIN, REGION 5

Föreställ dig en värld utan helger, ingen åtta timmars arbetsdag, ingen lägsta arbets-
ålder och inget skydd för gravida eller utsatta arbetare. 

Det är den arbetsplats du kunde ha mött om Internationella arbetsorganisationen 
(ILO) inte existerade. Skapat 1919, efter det första världskriget, är ILO inställd på att 
markera 100 år av att arbeta för social rättvisa. 

”Decent Work can lift whole 
communities out of poverty and 
underpins human security and 
social peace...

It is not just a goal – it is a driver 
of sustainable development.
Guy Ryder 
ILO Director-General

Arbete tidigt 1900-tal;  Över t.v. stenstamp och t.h. manuellt vägbygge  
Under t.v. väveri  och t.h. kontor
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betsvärlden, särskilt den växande 
marschen av globaliseringen. Eu-
ropaparlamentet begär att bistån-
det utvidgas till att omfatta ett mer 
varierat antal frågor, inklusive in-
hemska folks rättigheter, hiv/aids 
på arbetsplatsen, invandrare och 
hushållsarbetare. Organisationen 
stod för begreppet ”Decent Work” 
(Anständigt arbete) som ett stra-
tegiskt internationellt utvecklings-
mål tillsammans med främjandet 
av en rättvis globalisering. När 
2030-strategin för hållbar utveck-
ling och de 17 hållbara utveck-
lingsmålen (SDG) formellt antogs 
av det internationella samfundet, 
var anständigt arbete en viktig del, 

särskilt för mål 8 som syftar till att 
”främja en hållbar, inkluderande 
och hållbar ekonomisk tillväxt, 
full och produktiv anställning och 
anständigt arbete för alla”. 

Januari 2019 kommer att lansera 
rapporten från den globala kom-
missionen om arbetets framtid. 
Det kommer att markera början 
på ett år med globala händelser för 
att markera resultaten från ILO: s 
första 100 år och att se fram emot 
nästa. 

Det är uppenbart att FN:s de 
första hundra åren inte kommer 
att ha tid att vila på sina laureller 
(lagrar, dvs Nobelpris) 

I hjärtat av agendan Decent 
Work, ”Ett anständigt arbete”, 
finns fyra strategiska mål:
• Sätta upp och främja standar-

der, grundläggande principer 
och rättigheter på jobbet 

• Skapa större möjligheter för 
kvinnor och män att få en 
anständig anställning och 
inkomst 

• Förbättra täckningen och 
effektiviteten av det sociala 
skyddet för alla 

• Stärka treparts samverkan och 
social dialog 

En väsentlig insats ILO gjort är 
att sprida information genom CIS. 

I en särskild artikel beskriver jag 
detta arbete som jag under min 
verksamhet som arbetsmiljöin-
genjör haft anledning att hämta 
information från. Ett av mina mest 
intressanta och givande arbete var 
att få delta i utvecklingen av ett 
nytt arbetsmiljöinstitut i Thailand 
och stärka den regionala arbets-
miljöinspektionen i Indonesien. 

Även Sverige har på olika sätt 
varit pådrivande och stödjande 
i ILO:s arbete med att bl.a. driva 
på ILO Konventionen om före-
tagshälsovård. Genom att BAM 
grundutbildningsmaterialet från 
Prevent anpassats och översatts 
till ett fyrtiotal olika språk och 
spridits genom ILO samt fackliga 
och arbetsgivarorganisationer. 
Det finns säkert många exempel 
på där både arbetsgivarorganisa-
tioner och arbetstagarorganisa-
tioner stöttat den sociala rättvisan 
i många branscher och länder. 
Detta gäller naturligtvis även 
myndigheter som genom SIDA 
har sponsrat olika projekt på ar-
betsmiljöområdet och den sociala 
rättvisan i framförallt tredje värl-

den eller bland utvecklingsländer. 
Vi har fortsatt mycket att enga-

gera oss i som arbetsmiljöingenjö-
rer när man ser framtida mål och 
vet hur mycket olika aktiviteter 
det innebär för både regeringar, 
arbetsgivare- och arbetstagarorga-
nisationer. 

Jag skall bara nämna några 
områden som ILO verkat inom 
där jag bl.a. har haft möjlighet att 
verka inom eller observera.  

Tre grundläggande ILO konven-
tioner:  
• Nr 1, år 1919 Arbetstider; 
• No 3. År 1919 Graviditet och 

kvinnors rättigheter, 
• No5, 1919 Minimi ålder och 

barns rättigheter. 

Många andra konventioner 
berör olika områden för en social 
rättvisa på arbetsplatserna. 

I FTF tidning Arbetsmiljö nr 1 
2017 skrevs en artikel om ILO’s 
regionala arbete.  

I FTF tidningen Arbetsmiljö nr 
1 2018 finns artikel om Sociala 
krav på arbetsplatser 

I FTF tidningen Arbetsmiljö nr 
2 2018 finns artikel om byggvaru-
deklaration och social rättvisa vid 
produktion av byggmaterial   

I nr 2 2019 av FTF Arbetsmiljö 
kommer vi att publicera en artikel 
av förre chefen på Safe Work, 
Jukka Takala m.fl. Artikeln kom-
mer att handla om Internationellt 
Arbetsmiljöarbete som ILO har 
uträttat under sina 100 år. x

”Även Sverige har på olika 
sätt varit pådrivande och stöd-
jande i ILO:s arbete med att bl.a. 
driva på ILO Konventionen om 
företagshälsovård. 

Textilfärgning i Peru

Notera i  
kalendern!

Årsmöte i Riksstyrelsen 
den 16 maj 2019 i Stockholm 

Mer information kommer på hemsidan och LinkedIn
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Lagstiftningen är baserad på 
dBA men ofta missvisande 
eftersom de ljudnivåer som 

är aktuella ofta överstiger 60 dB 
och då ansåg inte Fletcher-Mun-
son att dBA var den korrekta 
korrektionen. De föreslog tre (3) 
olika kompenseringar beroen-
de på ljudnivå, som först skall 
mätas ”ograverad” (inget filter). 
I figur 1 nedan illustreras hur 
Fletcher-Munson tänkte att dessa 
olika kompensationer skulle se ut, 
dock ljudnivåberoende, [1].

Lite historik
Den tidigast kända accepterade 
bullerregleringen kom från Syba-

riterna i antikens Grekland, som 
redan 600BC kände igen bullret 
från metallarbete och tuppar som 
en olägenhet och förbjöd båda 
inom sina stadsmurar, [3].

Tabell 1 nedan visar viktiga bul-
lerrelaterade historiska händelser, 
[3-6].

Lite fakta om ljud
Ljud mäts i dB och är ett begrepp 
som ofta misstolkas. Om en viss 
ljudreferens anges som 0 dB kom-
mer följande att gälla:
• +3 dB motsvarar dubbla ljud-

effekten men upplevs inte som 
”dubbelt”

• +6 dB motsvarar fyrdubbla 
ljudeffekten

• +10 dB motsvarar 10 gångers 
ljudeffekt men upplevs som 
”dubbelt”

Det är en fördel om medveten 
kring hur ljudnivåer upplevs exis-
terar, men även hur många watt dB 
verkligen representerar i rummet. 
Detta är speciellt viktigt när det 
gäller ljudanläggningar. 1W akus-
tisk effekt motsvarar 120 dB vilket 
förvånar många. Om en högtalare 
har känsligheten 84 dB, (1 w, 1m) 
så måste 40 watt skickas in för att 
den skall generera 0,01 watt ut i 
luften (100 dB). Skall 120 dB ska-
pas (1 W) måste högtalaren drivas 
med hela 4000 watt. Det mesta blir 
alltså värme i högtalaren! 

Hur dBZ skall användas 
för HÄLSA!

AV THOMAS LAGÖ, TEKN. DR. OCH ADJUNGERAD PROFESSOR, REGION 7

dBA borde inte få användas i samband med ljudmiljöaspekter om hälsa skall beaktas. dBA 
togs fram som ett alternativ som en kompensation för det mänskliga örats känslighet för oli-
ka frekvenser och nivåer (Equal Loudness Curves som beskrevs av Fletcher-Munson, [1]). De-
ras beskrivning var i grunden bra men har misstolkats och används ofta felaktigt. Idag finns 
det omfattande forskning som visar hur lågfrekvent buller påverkar hälsan, [2]. dBA tar inte 
hänsyn till hur lågfrekvent buller påverkar människan. Denna artikel kommer att behandla 
detta viktiga ämne.

Figur 1. Kompenseringar enligt 
Fletcher-Munson

Tidsperiod Upptäckt/Regel/ 
Mätning/Lag Händelse 

500 BC Upptäckt Hippokrates är den förste att identifiera 
tinnitus, ringningar i öronen, ofta orsakade av 
bullerexponering. Rekommendationen är att 
undvika buller. 

44 BZ Regel Julius Caesar bestämmer att ”ingen ska köra 
en vagn längs gatorna i Rom eller längs de 
gator i förorterna där det finns fortlöpande 
bostäder efter soluppgången eller före den 
tionde timmen…” 

1200 AD Regel Engelska lagen erkänner bullerproblem i fall 
där ljud betecknas som ett ”obehag”. 

1400 AD Upptäckt London beskrivs som en bullrig stad. 
1713  Upptäckt Bernadini Ramazzini, en italiensk läkare, 

tillskriver orsaken till dövhet av venetianska 
smeder pga sitt arbete – den första länken 
kring buller som publiceras. 

1830-31 Upptäckt I den medicinska tidskriften Lancet hävdar 
John Fosbroke att smedens dövhet var en 
följd av arbetet och att et ”kryper på dem 
gradvis”. 

1864 Regel Efter långvarig kampanj av Londons 
intellektuella, inklusive Charles Babbage, 
Charles Dickens och MP Michael Bass, 
skapas en lag om bättre regler avseende 
gatumusik i staden. 

1886 Upptäckt Första kvantitativa studien av ljudinducerad 
hörselnedsättning av Dr Thomas Barr när det 
gäller panntillverkaren Glaswegian. 

1920 Mätning Decibel skapas 
1933 Mätning Fletcher och Munsons forskning om 

ljuduppfattningen etableras (utan tvekan) och 
A-, B- och C-viktningskurvorna skapas. 

1930s Mätning Första objektiva bullerundresökningen i New 
York City. 

1937 Regel Walsh-Healy Public Contract Acts från 1936 
hänvisade till alltför stort buller men gav inga 
gränser för hälsosäkra ljudnivåer. 

1969 Lagstiftning Walsh-Healy Noise Standard ändras för att 
skapa bullerbegränsningar i statliga kontor 
och stora arbetsgivare sätter gränsen vid 
90dBA. 

Tidigt 70-
tal 

Mätning Noggranna, mångsidiga bärbara 
ljudmätinstrument utvecklades. 

1983 Lagstiftning OSHA sänker gränsvärdet för alla anställda i 
USA till 85dBA baserat på forskning från 
NIOSH. 

 

Tabell 1. Viktiga bullerrelaterade historiska 
händelser

När procent används är det lätt 
att tycka att en minskning av ljudet 
med 25% är “ett bra resultat”. Örat 
uppfattar dock inte ljud på samma 
sätt som procent redovisar. 50% 
minskning av ljudet är knappt 
märkbart! I tabell 2 nedan redo-
visas hur procent, dB samt upple-
velsen förhåller sig till varandra. 
En förändring från 70 dB till 80 
dB upplevs som en fördubbling 
av ljudnivån vid ca 1 kHz vilket är 
viktigt att känna till. 

Vid låga frekvenser (< 200 Hz) 
och lägre ljudnivåer är 6 dB en 
“upplevd fördubbling”. Vid högre 
ljudnivåer (>70 dB) blir även låg-
frekvensens upplevda fördubbling 
ca 10 dB. Detta framgår tydligt av 
Equal Loudness Curves, [1]

Varför använder vi dBA?
Ordet dB och dBA avser olika 
saker. dBA tar inte hänsyn till det 
lågfrekventa bullret eftersom det 
till stora delar ”tas bort”. Tanken 
var inte att man skulle använda 
dBA så som det används idag men 
det är så lagen är skriven.

Eftersom dBA börjar med att 

kraftigt ta bort det lågfrekventa 
bullret kan det verka som att ljud-
nivåerna är låga men i själva verket 
kan de vara hälsovådliga. Det är 
därför rekommenderat att dBZ an-
vänds för att få en uppfattning om 
påverkan på “hälsan” och dBA när 
det gäller ”att uppfylla lagen”. dBZ 
påverkar inte ljudnivåerna från 10 
Hz upp till 20 kHz. dBZ ger därför 
en mycket bättre indikering på 
hur mycket lågfrekvent buller som 
finns.

Det är alltså viktigt att beakta 
dBA kontra dBZ. dBA minskar 
det lågfrekventa bullret en hel del i 
mätningen och är relaterat till lag-
stiftningen, men dBZ skall beaktas 
om hälsa är en viktig faktor. I bild 
4 nedan illustreras hur dBA snabbt 
påverkar bullret under ca 300 Hz. 
Vid 50 Hz har dBA minskat bullret 
med hela 30 dB. dBA fokuserar på 
ljud i talområdet.

Det är också viktigt att jämföra 
dBA och dBZ. Är dBA och dBZ 
ganska lika innebär det att bullret 
är högfrekvent. Om de är myck-
et olika (> 5 dB) dominerar det 
lågfrekventa bullret. dBZ togs fram 
2000 och kom in i standarden 
2004. Det är viktigt att jämföra 
dBZ och dBA, eftersom det be-
rättar hur mycket lågfrekvent ljud 
som finns. dBA tar bort:

• 19 dB vid 100 Hz (ca 100 
gånger)

• 30 dB vid 50 Hz (1000 gånger)
• 70 dB vid 10 Hz (10 miljoner 

gånger)

I samband med föredrag inom 
FTF har ljudfiler spelats upp med 
och utan dBA-filter. Detta ger en 
god förståelse för vad ett dBA-fil-
ter egentligen gör med ljuddata! 
Hur många arbetsmiljöingenjörer 
har egentligen lyssnat på hur att 
dBA-filter påverkar de ljuddata 
som analyseras? Det är också 
viktigt att beakta områden som har 
stora lågfrekventa ljudnivåer så att 
åtgärderna även hanterar detta på 
ett effektivt sätt. Om åtgärderna 
hanterar dBZ (=hälsa) kommer 
oftast även dBA (=lagstiftning) att 
uppfyllas. Det enda undantaget är 
då ljudet har max effekt kring  
1 kHz. Det är därför viktigt att vara 
medveten om följande tumregler:
• LAGSTIFTNING: Varje dB 

räknas!
• UPPLEVD FÖRBÄTTRING: 

Varje 10 dB räknas!
• HÄLSA: dBZ måste beaktas!

Det är alltså mycket bra, med av-
seende på lagen, att förbättra med 
3-5 dB men personalen kommer 
inte att uppleva denna förbättring. 
Det krävs minst 10 dB för att en 
tydlig skillnad skall upplevas och 
helst bör mer åstadkommas!

dBZ är en standardiserad 
”Lin-mätning”. Det ”gamla” Lin-fil-
tret innebar att ”inget filter an-
vänds”. Detta innebär dock att oli-
ka SLM (Sound Level Meters) kan 
ha olika bandbredd och frekvens-
gång vilket påverkar transienter-
nas dB alltför mycket. Detta blev 
uppenbart i samband med felana-
lys av data från ”skott och pang”. 
Genom att använda dBZ kommer 
alla SLM:s att använda ”samma 
filter” och då går det att jämföra 

Tabell 2. Redovisning av förhållandet 
mellan upplevd ljudnivå, dB och procent 
reducerat ljud.  

Figur 2. Bilden visar hur dBA snabbt påver-
kar buller under ca 300 Hz. Vid 50 Hz har 
dBA minskat bullret med hela 30 dB. 
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mätningar från olika SLM:s. Det 
är hela idén med dBZ som är ett 
standardiserat ”Lin-filter”!

dBA är kanske relevant för hur 
örat upplever låg-
frekvensen för lägre 
ljudnivåer men det 
beskriver inte hur 
kroppen påverkas 
om ljudnivåerna är 
högre, vilket oftast 
är fallet när arbets-
miljön skall beaktas. 
Dessa, ofta extremt höga lågfrek-
venta ljudnivåer påverkar krop-
pen negativt. Detta har beskrivits i 
forskning som bland annat Kerstin 
Persson Waye gjort, [2]. Dessutom 
är det känt att hela hörselorganet på-
verkas negativt eftersom lågfrekven-
sen vandrar hela vägen in i koklea.

Industriexempel
I samband med en mätning på en 
industri visade det sig att dBZ såg 
helt annorlunda ut än dBA. Det var 
så stor skillnad att en granskning 
av mätningen måste genomföras. 
Det fanns fyra (4) mätstationer och 
samtliga visade samma beteende 
men den som redovisas nedan var 
den som visade största skillnad. 
Det var alltså inget fel på mätsta-
tionen eller ”den platsen”. I bild 5 
nedan illustreras hur data såg ut i 
dBA samt dBZ. Det var känt från 
applikationen att personalen ofta 
blev trött på eftermiddagen och 
olyckor hände oftare men det fanns 

ingen bra förklaring. Ljudnivåerna 
enligt dBA var inte alarmerande.

Där finns en mycket stor låg-
frekvent komponent som är drygt 

100 dB men 
dBA säger att 
lagen uppfylls. 
OBS! Det är ca 
3 minuter som 
ljudet svävar 
upp och ner i 
styrka. Genom 
att använda 

dBZ kunde detta ljud hittas och 
minskas. Exemplet ovan är ganska 
ovanligt men visar på vikten av att 
även mäta dBZ.

Sammanfattning
Vi rekommenderar att en mät-
ning av dBZ-dBA används som ett 
“mått” på hur mycket lågfrekvent 
ljud det finns. Gör alltid denna 
mätning och jämförelse! Om detta 
värde är > 6 dB skall det analyse-
ras hur det egentligen ser ut och 
om värdet är > 10 dB skall “andra 
åtgärder diskuteras” och annan 
vägning av mätvärden bör beak-
tas, jämfört med dBA-metoder. 
Om dBZ är större än 60 dB (sam-
talston) bör man alltid ifrågasätta 
dBA. OBS! I de fall en arbetsmiljö-
ingenjör blir involverad är det för 
att ljudnivåerna är större än 60 dB! 
Alltså använd dBZ oftare som en 
kontroll på hur hälsan påverkas! x

Figur 3.  Vid en 
mätning i en industri 
visades att  dBZ såg 
helt annorlunda ut 
än dBA. Personalen 
blev ofta trött på 
eftermiddagen med 
olyckor som följd, 
men det fanns ingen 
bra förklaring efter-
som ljudnivåerna 
enligt dBA inte  var 
alarmerande.
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”Vi rekommenderar att  
en mätning av dBZ-dBA  
används som ett “mått”  
på hur mycket lågfrekvent 
ljud det finns.

Tidigare har Arbetsmiljöver-
ket haft allt tillsynsansvar 

för radon på arbetsplatser. Enligt 
Strålsäkerhetsmyndighetens nya 
föreskrifter ska arbetsgivare anmä-
la arbetsställen och arbetsplatser 
där radonhalten överstiger 200 Bq/
m3 till Strålsäkerhetsmyndigheten. 
I de fall där det initialt finns högre 
halter än 200 Bq/m3 ska åtgärder 
som syftar till att minska halten 
prövas först. Om det inte leder 
till att halterna kunnat sänkas till 
under 200 Bq/m3 så ska arbets-
givaren göra en anmälan. För ar-
betsplatser med radonhalter under 
200 Bq/m3 har Arbetsmiljöverket 
fortsatt tillsynsansvar. 

På de arbetsställen och -platser 
som är anmälningspliktiga ska 
arbetsgivaren sedan övervaka hur 

mycket radon de anställda expone-
ras för och även identifiera arbets-
tagare som riskerar att överskrida 
Arbetsmiljöverkets hygieniska 
gränsvärde på 0,72 MBq/m3.

Strålskyddsmyndigheten upp-
skattar att det rör sig om cirka 100 
arbetsplatser runt om i Sverige. 
Framförallt gruvor, tunnlar, kyrkor 
och museer.

Anmälningsplikten börjar gälla 
den 29 januari 2019 och anmälan 
ska vara gjord senast den 29 april 
2019. Anmälan kommer att kunna 
göras via en e-lösning.

De arbetsgivare som inte redan 
känner till radonhalten i sina 
lokaler kan med fördel undersöka 
det redan under hösten så att de 
vet om radonhalten överstiger 200 

Bq/m3. Rekommendationen är att 
mäta radon under perioden  
1 oktober till 30 april.

Bakgrund
Sedan 2013 har en översyn av 
föreskrifterna i Strålsäkerhets-
myndighetens författningssamling 
(SSMFS) pågått. Översynen har 
skett till följd av nya EU-direktiv, 
andra förändringar i omvärlden 
och internationell granskning av 
Sveriges reglering inom området. 
Den 1 juni 2018 ersätts nuvarande 
strålskyddslag och -förordning 
av en ny. Samtidigt träder nya 
föreskrifter i kraft. Den nya lagen, 
förordningen och de nya föreskrif-
terna innebär att strålskyddsdirek-
tivet (2013/59/Euratom) genom-
förs i Sverige. x

Radon på arbetsplatser
AV CAMILLA BACKLUND, GRÖNA ARBETSGIVARE

Den 1 juni började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Det innebär nya krav på 
arbetsgivare med arbetsplatser där radonhalten överstiger 200 Bq/m3. Förutom en anmälan till 
Strålsäkerhetsmyndigheten ska arbetsgivaren även övervaka arbetstagarnas radonexponering. 
Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019.

Regelbanken är ett bra verktyg, 
den är enkel och gratis. Inne-

hållet är bland annat tillgängligt 
genom en enkel sökfunktion. 

Genom att registrera dig kommer 

du att få ett mail när ändringar sker 
i lagstiftningen. Ni kan ha flera 
konton inom samma företag och 
därigenom hålla kolla på gällande 
regler. 

Regelbanken är även ett verktyg 
och guide för det systematiska ar-
betsmiljöarbetet, här får du tillgång 
till mallar och checklistor som ni 
kan använda på företaget. x

Prevent www.prevent.se

Länk direkt till Regelbanken 

www.prevent.se/regelbanken

Koll på regler?!
AV CAMILLA BACKLUND, GRÖNA ARBETSGIVARE

Prevents webbaserade regelbank är ett hjälpmedel för dig som behö-
ver hålla reda på alla lagar, förordningar, föreskrifter och EU:s regelverk 
som gäller på arbetsplatsen avseende arbetsmiljö och miljö. I webb-
verktyget finns även en stor mängd rättsfall från miljö-, arbetsmiljö-, 
arbetsrätt-och arbetsskademål.

http://www.prevent.se
https://www.prevent.se/regelbanken/
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Utdrag ur kunskapssam-
manställningens samman-
fattning

I många europeiska länder finns 
en hög förekomst av både MRSA 
(framför allt hos gris) och ESBL 
(framför allt hos kyckling) hos 
lantbrukets produktionsdjur, och 
förekomsten ökar dessutom när 
det gäller ESBL. Sverige har dock 
fortfarande en gynnsam situation 
med mycket liten eller ingen före-
komst av MRSA, ESBL och VRE. 
Undantaget är ESBL hos kyck-
ling med relativt hög förekomst. 
Därmed finns det knappast någon 
förhöjd exponeringsrisk jämfört 
med samhället i övrigt för personal 
som arbetar med djur eller djur-
kroppar, möjligen med undantag 
för de som arbetar med att föda 
upp eller slakta fjäderfä. Storleken 
på den eventuella riskökningen går 
dock inte att bedöma.

Det finns begränsad kunskap 

om förekomsten av MRSA, ESBL 
och VRE hos häst, hund och katt. 
Därför går det inte att bedöma en 
eventuell riskökning för personal 
som arbetar med dessa djurslag.

Inget är heller känt om före-
komsten av antibiotikaresistenta 
bakterier hos personer som arbetar 
i Sverige med lantbrukets produk-
tionsdjur, med häst, hund eller 
katt, i slakteriverksamhet eller 
inom djursjukvård.

Slutsatsen från undersökningen 
är dock att det finns en mycket 
liten smittrisk för dem som är 
sysselsatta inom animalisk livs-
medelsproduktion, liksom inom 
djursjukvård för produktionsdjur. 
För att bevara denna gynnsamma 
situation får antibiotikaresistenta 
bakterier inte introduceras till 
lantbrukets djur, vilket vi redan i 
dagsläget hanterar föredömligt bra 
i Sverige. x

Skyddsmask 90 
stoppas

Endast Försvaret och Polisen 
får i fortsättningen använda 
skyddsmask 90 enligt beslut 

från Arbetsmiljöverket. 

Anledningen är att masken 
inte är CE-märkt och därmed 

inte uppfyller reglerna för per-
sonlig skyddsutrustning som 
tillhandahålls på marknaden.

Skyddsmask 90 togs från 
början fram för militärt bruk, 
som andnings- och ansikts-

skydd mot kemiska, biologis-
ka, radiologiska eller nukleära 

stridsmedel.

Läs mer på www.av.se 

Kunskap kring  
antibiotikaresistenta 

bakterier
AV CAMILLA BACKLUND, GRÖNA ARBETSGIVARE

Inför att Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker började  
gälla 19 november 2018 har de även släppt en kunskapssammanställ-
ning kring antibiotikaresistenta bakterier i arbetsmiljön. 

I uppdraget låg att identifiera vilka yrken och arbetsmiljöer i Sverige 
som innebär en ökad risk för smitta med antibiotikaresistenta bakterier 
jämfört med samhället i övrigt, samt att belysa vilka konsekvenser ett 
bärarskap av antibiotikaresistenta bakterier kan få för arbetstagare och 
att föreslå förebyggande åtgärder. De har avgränsat uppdraget till att 
undersöka MRSA, ESBL och VRE. En del av kunskapssammanställningen 
handlar om arbete med lantbrukets djur och djursjukvård. 

Det är riskbilden som 
avgör vilken åtgärd som 
är mest lämpad för att 
skydda bärgningsarbe-
tare på bästa sätt. Det är 
arbetsgivarens ansvar att 
skydda sin personal med 
lämpligt säkerhetsskydd 
och metod. Ett skydd av 
flera kan vara krockdäm-
pande fordon av typen 
TMA (Truck mounted 
attenuator), men behöver 
inte vara rätt skyddsme-
tod i alla lägen.

– När arbetsgivaren 
tillsammans med arbets-
tagare och skyddsombud 
bestämmer att TMA är 
rätt skydd för att före-
bygga allvarliga risker, 
då ska naturligtvis TMA 
användas, säger Pernilla 

Niia, regionchef på Ar-
betsmiljöverkets region 
väst.

Olika åtgärder för 
olika riskbilder

Pernilla Niia men-
ar att det finns andra 
skyddsåtgärder som 
är mer lämpliga i vissa 
situationer. Det är den 
specifika risksituationen 
som uppstått som avgör 
vilken skyddsmetod som 
är lämpligt. Här är några 
exempel på andra skydd-
såtgärder:
• utrullningsbara 

farthinder
• skyltning och ljus
• avstängda vägbanor

– Vid exempelvis torrt 
väglag och väldigt lite 

trafik på en sträcka med 
bra sikt – där bärgning 
antas ta någon minut 
– kan det räcka med 
skyltning och ljus. När 
trafiken är tät, väglaget 
halt efter regn och på en 
sträcka med dålig sikt, 
kan man på samma väg 
behöva stänga av vägen 

för att bärga säkert, säger 
Pernilla Niia.

Arbetsmiljöverket ska 
inte och kan inte före-
språka någon specifik 
metod eller skydd. Den 
möjligheten finns inte i 
arbetsmiljölagen.

Nyheter från  
Arbetsmiljöverket
SAXAT FRÅN AV.SE

Riskerna vid bärgningsolyckor 
ska åtgärdas på rätt sätt
Arbetsmiljöverket ställer krav på högsta möjliga 
säkerhet vid bärgningsolyckor. Arbetsgivaren ska 
följa arbetsmiljölagen och ta ansvaret för bärg-
ningspersonalens säkerhet på vägarna.

Den 1 januari 2020 börjar Arbets-
miljöverkets regler om sprängar-
bete att gälla med samma krav för 
alla typer av sprängarbete, oav-
sett vilken teknik eller metod som 
används. Det är innebörden i de 
ändringsföreskrifter, AFS 2019:2, 
som beslutades den 14 januari.  

Alla typer av sprängarbete innebär 
risker. Genom en ändring i 1§ i före-
skrifterna börjar de gälla för alla typer 
av sprängarbete. För att göra det tyd-
ligare att det handlar om samma risk 
oavsett teknik eller metod, använder 
Arbetsmiljöverket nu termen ”explosi-
va varor” i föreskriftstexten. 

Det är arbetsgivarens ansvar att 
riskbedöma arbetet och se till att de 

anställda som hanterar explosiva och 
farliga ämnen som dynamit och krut 
har tillräckliga kunskap.

De nya ändringsföreskrifterna 
börjar gälla den 1 januari 2020 för att 
berörda företag ska ha tid på sig att 
uppfylla kraven på tillräckliga kunska-
per. Ändringsföreskrifterna publiceras 
på www.av.se i början av februari.

Beslut om samma regler för allt sprängarbete

Foto: Svevia

Läs mer på Arbetsmiljö-
verkets webbsida

 www.av.se
Där finns kunskapssamman-
ställningen och föreskriften:

• Arbetsmiljörisker med anti-
biotikaresistenta bakterier 
(RAP 2018:6) – kunskaps-
sammanställning

• AFS 2018:4 Smittrisker

På AV:s webbsida kan du 
även se den filmade presen-
tationen av kunskapssam-
manställningen samt en kor-
tare intervju med överläkarna 
och docenterna. 

https://www.av.se/nyheter/2018/darfor-stoppas-skyddsmask-90/?hl=skyddsmask%2090
https://www.av.se
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/kunskapssammanstallningar/arbetsmiljorisker-med-antibiotikaresistena-bakterier-rap-20186-kunskapssammanstallning/?hl=antibiotikaresistenta%20bakterier
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Projekt Kuststad
AV ANETTE STRAND, REGION 1 

När drömprojektet Kuststad blev verklighet och bygget startade, drabbades  
projektet efter en tid av en rad allvarliga tillbud och olycksfall. Detta gjorde att  
bygget fick stor negativ uppmärksamhet och huvudentreprenören Nåiden Bygg AB 
och projektet hamnande i rampljuset.  

Händelserna skedde under tidspan-
net november till februari. Vintern 
2017/2018 var en ovanligt snörik vinter 

vilket försvårade byggnads-och säkerhetsarbetet. 
Projektet är även en av Nåiden Bygg AB:s större 
byggarbetsplatser. 

Bygget drabbades av tre fallolyckor på kort tid, 
varav en resulterade i allvarligare skador, därtill 
skedde ett allvarligt tillbud när en släpvagnskom-
pressor föll igenom en lösvalvning till vånings-
planet under. 

Uppmärksamheten och bevakning har varit 
stor i lokala medier samt så har granskning av 
projektet ur arbetsmiljöperspektiv gjorts löpande 
av berörda myndigheter. Arbetsmiljöverket och 
polisen påbörjade arbetsplatsolycksutredningar, 
vilkai skrivande stund inte är klara än.

Nåiden Bygg AB har utfört egna interna utred-
ningar efter varje händelse, vilka har resulterat 
i att en rad åtgärder har vidtagits. Säkerheten 
och arbetsmiljön på arbetsplatsen har setts över, 
nya rutiner har implementerats och många 
förbättringar av befintlig säkerhetsrutiner har 
genomförts för att skapa en tryggare arbets-
plats. Arbetsledningen har förstärkts, företagets 
Kvalitet-, Miljö-och Arbetsmiljöansvarig finns 
oftare på plats, kompetensen har höjts hos både 
medarbetare och arbetsledning via utbildning 
så som exempelvis ”Användarutbildning för 
fallskydd/räddning”. Befintliga arbetsberedning-
ar med riskbedömningar har uppdaterats och 
arbetet med att upprätta arbetsberedningar med 
riskbedömningar för nya kommande arbeten har 
förbättrats. Vikten av samordning av personal 
och arbeten prioriteras eftersom projekt Kuststad 
är en stor byggarbetsplats.

Kraven på underentreprenörernas insikt och 
kunskap beträffande riskprevention har skärpts. 
Information har gått ut till medarbetarna i pro-
jektet om händelserna och om vilka åtgärder som 
vidtagits. Allt arbete efter händelserna låg nere 

en tid för att de som arbetar i projektet skulle 
få tid till att begrunda och bearbeta det som 
har hänt. Eftersom varje person reagerar olika 
efter en arbetsplatsolycka har Nåiden Bygg ABs 
arbetsledning pratat enskilt med varje arbetare 
för att höra hur hon/han mår, för att undersöka 
om någon behövde få extra stöd från till exempel 
företagshälsovården. 

Frekvensen av arbetsmiljöronder sker nu tätare 
i projektet och det finns fler utbildade arbetsmil-
jöombud tillgängliga. Arbetsmiljöplanen uppda-
teras när det är nödvändigt för att matcha projek-
tets olika skeden. Åtgärder vidtas där uppenbara 
brister finns, möjliga risker identifieras och tas 
itu med innan ett arbete får påbörjas. De insatser 
som har gjorts när det gäller säkerhet och arbets-
miljö på byggarbetsplatsen har resulterat i att 
projektmedarbetarna i dag åter upplever Kuststa-
den som en trygg, trevlig och säker arbetsplats. 

Vad har Nåiden Bygg AB lärt sig av att driva 
ett så stort projekt som Kuststad?
Vi ser att arbetet med säkerheten måste vara 
robust och anpassas utifrån projektets storlek och 
omfattning. En byggarbetsplats är en arbetsmiljö 
i ständig förändring och arbetet med säkerhe-
ten måste prioriteras och anpassas löpande för 
att tillgodose en säker och trygg arbetsplats för 
samtliga som vistas på byggarbetsplatsen. 

Bakgrundsfakta projekt Kuststad, Nåiden 
Bygg AB
Bakom projekt Kuststad står Nåiden Bygg AB 
och Granec Maskin AB som genom det gemen-
samma bolaget Innerstadsfjärden AB bygger och 
utvecklar tre kvarter i Södra hamnen i Luleå. 
Varje kvarter omfattar 2 hus med 112 lägenheter, 
totalt kommer 336 bostadsrätter stå färdiga när 
etapp tre är färdigt. Byggkostnaden för projektet 
är cirka 1,1 miljarder kronor. x
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Medlemsträffar 2019 i FTF  
Region Stockholm  

AV ELISABETH SELANDER REGION 5

Denna dag var svetsröken i fokus under förmid-
dagen. Att svetsning och svetsrök klassats som 

cancerogent berättade Lennart Andersson från AMM 
i Örebro. Det var ett mycket intressant ämne som för-
medlades, och en del frågetecken rätades ut även om 
en del nya uppstod… I alla fall hos undertecknad. 

Efter en trevlig och god lunch så återsamlades vi för 
att få reda på mycket om vibrationer, både hand- och 
armvibrationer och om helkroppsvibrationer. Det var 
då Peter Jönsson från CVK berättade om hälsorisker, 
mätningar och åtgärder.  

Det var en givande dag med mycket information, 
utbyte av erfarenheter, mingel och glada skratt. Gläd-
jande nog så deltog även ett antal nya medlemmar 
som hälsades välkomna! 

Det började redan under dagen smidas planer för 
en ny utbildningsdag. Ett par intressanta idéer om 
innehåll kom upp, och styrelsen får börja jobba för att 
kunna planera ytterligare en givande utbildningsdag 
i vår. x

FTF Utbildningsdag 
i Region Mitt

AV STYRELSEN REGION MITT

Torsdagen den 8 november 2018 kunde ett 30 tal intresserade FTF medlemmar samlas på  
City Hotel i Eskilstuna för höstens utbildningsdag. 

Torsdag 21 februari

AFA Försäkring och IA-systemet
• AFA Försäkring presenterar sin verksamhet, som  

bland annat består av kollektivavtalade försäkring-
ar, anslag till forskning på aktuella arbetsmiljöom-
råden och IA-systemet som företag använder för 
tillbuds- och olycksrapportering. 
De kommer också att presentera delar av sin 
omfattande arbetsskade- och sjukstatistik för t.ex. 
olika branscher och åldersgrupper.

• Information från FTF:
Ny webb, Tidningshjälp, Information inför  
årsmötet

Torsdag 4 april

FTF Region 5 Årsmöte med träff
• Information från Arbetsmiljöverket: 

- Regelförnyelsen status 
- Förelägganden och sanktionsavgifter:  
  Mängd och effekt

• Ensamarbete (t.ex. vård, transport, handel) 

• Vibrationer (inköp verktyg, skador, ”ny”  
teknik) 

Torsdag 14 november

”En arbetsmiljöingenjörs dilemman”
• SAM i praktiken

• ”Riskfyllda jobb” som måste göras

• Tydlighet gentemot arbetsgivaren om ansvar

• Arbetsmiljölagen – opartisk men anställd?

• Säga nej

• Nätverka med varandra

Torsdag 13 juni

AFTER WORK

Onsdag 28 augusti

AFTER WORK

Torsdag 26 september 

Seminarium med MynAK

Rapport från Region 5Rapport från Region Mitt 



20 21

Informationsträffen hölls i 
Fläkt Groups lokaler i Jönkö-
ping, där god lunch och för- 

och eftermiddagsfika serverades. 
Från regionen deltog 29 personer. 
Vår ordförande Lars Engman 
hälsade välkommen och verksam-
hetschef Bengt Ståhlbom AMM 
inledde med en presentation om 
AMM i Linköping samt aktuella 
frågor.

Specialistläkare Elisabeth Lind-
bergh föreläste om hälsoeffekter 
och mekanismer bakom utveck-

lande av allergier och astma 
vid exponering av härdplaster. 
Tillsammans med yrkes- och 
miljöhygieniker Stefan Ljunggren 
har de studerat exponering av 
fibrosframkallande damm som 
har minskat i omfattning, men 
det är fortsatt vanligt med silikos 
(stendammslunga) det utvecklas 
260 fall per år. Andra hälsoef-
fekter som uppstår sekundärt av 
oorganiskt damm är KOL, lung-
inflammation, njursjukdomar, 
hjärtinfarkter och autoimmuna 

sjukdomar. Det är angeläget med 
medicinska kontroller och tjänst-
barhetsbedömningar och de anser 
att det vore önskvärt med ytterli-
gare sänkning av gränsvärdet till 
0,05 mg/m³, vilket skulle spara 16 
liv varje år och minska 22 fall av 
silikos.

Yrkes- och miljöhygieniker Ste-
fan Ljunggren uppdaterade fakta 
kring vibrationer. Vibrationsex-
ponerade är den största gruppen 
som får arbetssjukdomar godkän-
da. Vid bedömning av vibrations-

Informatonsträff i FTF Region 7  
- Miljömedicin om härdplaster
AV MARTIN LINDAHL, REGION 7

FTF i Region 7 ordnade 23 november 2018 för en informationsträff med föreläsare från Arbets- och 
Miljömedicin i Linköping. Huvudämnen för dagen var vibrationer och luftburna riskkällor som 
asbest, kvarts, svetsrök samt projekt om arbetsställningar och besvär hos tandvårdspersonal och 
truckförare.

Föreläsare vid  
informationsträffen.   

Bo Rolander,  
Bengt Ståhlbom, 

Elisabeth Lindbergh, 
Helen Karlsson, 

Blerim Krapi och  
Per Leandersson 

(Stefan Ljunggren 
saknas).

Rapport från Region 7, forts.

exponering kan man räkna med 
att tillverkarnas värden ofta är 
falskt låga. Krav borde ställas på 
uthyrningsföretagen att de infor-
merar om nivåer på utrustningen.

Toxikolog och docent Per 
Leandersson föreläste om asbest. 
Det upptäcks 120 nya fall per 
år och att det är lång latenstid 
innan sjukdom uppstår. Rå asbest 
innehåller mycket järn som 
oxideras och kan orsaka inflam-
mationer, vilket misstänks vara en 
bakomliggande orsak till utveck-
lande av cancer.

Specialistläkare Blerim Krapi 
och Per Leandersson föresläste 
om svetsning och hälsorisker. 
Vanliga besvär vid svetsning är ir-
ritationer i andningsvägar, påver-
kan på hud och ögon samt ökad 
infektionskänslighet på grund 
av inandning av svetsrök. Andra 
arbetsmiljörisker är arbetsställ-
ningar, vibrationer, buller, ljusbå-
gar med UV-ljus samt exponering 

av cancerogena pariklar. Gravida 
personer bör inte svetsa.

Forskare och docent i ergonomi 
Bo Rolander berättade om Region 
Jönköpings forskningsprojekt 
om tandvårdspersonal och 
truckförares arbetsförhållanden. 
Tandläkare ligger mycket högt 
vid skattning av besvär. Orsaker 
är låsta arbetsställningar med 
höga precisionskrav samt höga 
psykosociala krav och höga krav 
på beslut. Tandvårdspersonal 
visar på besvär i nacke, handleder 
och händer. Träning har effekt på 
besvären på alla grupper men det 
gäller att hänga i för en varaktig 
effekt.

Truckförare visar på tre gånger 
högre risk för nacksmärta än kon-
torspersonal. Orsaker är många 
nackrotationer mot ytterlägen 
samt att avlastning för armar ofta 
saknas vilket ger muskelpåverkan 
i nacke och skuldra. 
Miljökemist och docent Helen 

Karlsson föreläste om nanopar-
tiklar och medicinska effekter. 
Nanopartiklar kan passera bio-
logiska barriärer och exponering 
sker exempelvis via mat, hud och 
inandning. Ett område som är 
aktuellt är exponering av pulver 
som används vid 3-D skrivning. 
Då Arbetsmiljöverket saknar 
gränsvärden hänvisar hon FIOH, 
Finlands Occupational Health.
Per Leandersson och Blerim Kra-
pi föreläste om inomhusmiljö och 
bra indikationer för mätning, Vi 
i regionen ska återkomma kring 
ämnet. Träffen avslutades med lite 
om radon. x

Några deltagare  
vid informtionsträffen.

Rapport från Region 7 



Inbjudan till Vårmöte 2019 AMM Göteborg 

Arbets- och miljömedicin i Göteborg bjuder in till Vårmöte den 16 – 17 maj 2019. 

Mötet är brett med flera olika teman under olika sessioner, till exempel handintensivt arbete,  
vibrationer, hudexponering i yrkeslivet, mikrobiologiska risker på arbetsplatser och medicinska  

kontroller med fokus på härdplaster. Fullständigt program finns på nästa sida.

För mer information och registrering se 

http://www.amm.se/varmote/
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Konferensdag 1 – Torsdag 16 maj
Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Konferensdag 2 – Fredag 17 maj
Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

http://www.amm.se/varmote/


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


