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Hej alla medlemmar!
Jag hoppas att alla har haft en bra och 
lång julledighet. 

Vi i styrelsen har börjat förbereda inför  
årsmötet och det är viktigt att ni ute  
i regionerna kommer med inlägg till års-
mötet om vad ni vill att riksstyrelsen ska 
ändra och vad vi ska jobba med under året 
som kommer. 

En sak som vi i styrelsen jobbat väldigt 
mycket med under det gångna året är 
våran nya hemsida. Jag tycker själv att 
den blev väldigt bra och nu gäller det för 
regionerna att komma med mycket bra 
material som vi kan lägga in.

Hoppas att vi ses på Riks årsmöte.

Kallelse kommer.

Mats Andersson
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När jag började på CAMM (på 
90-talet!) så var den typiska 
vibrationspatienten en äldre 

man som jobbat runt 30 – 40 år med 
vibrerande verktyg, och nu besvärades 
av vita fingrar sedan flera år tillbaka. 
Trist för honom, men det kanske går 
att leva med, det finns ju värre arbets-
skador – tänkte jag kanske då! Men 
succesivt började patienterna bli yngre 
och yngre, fortfarande mest män, 
men en och annan kvinna kom också. 
Och de flesta klagade inte längre över 
vita fingrar, utan över nervskador i 
händerna. 

Men det var först den dagen jag 
träffade en ung man som brast i gråt 
och berättade att han inte vågade hålla 
i sitt nyfödda barn, som jag förstod 
vidden av en vibrationsskada. Han 
hade så uttalade nervskador så han 
visste inte om han höll för hårt i den 
lilla nyfödda, eller om han höll så löst 
så han kunde tappa henne. Vilken ar-
betsskada – orsakad av ett arbete som 
sedan lång tid tillbaka varit reglerat i 
lagstiftningen. 

Så vad göra - sedan något år tillbaka 
har de arbets- och miljömedicinska 
enheterna, tillsammans med Arbets-
miljöverket, gått ihop för att mer 
systematiskt försöka förebygga vibra-
tionsskadorna. Vi kallar det ” Vägen 
framåt. Tillsammans förebygger vi 
vibrationsskador”.

Nu har Sveriges Företagshälsor 
anslutit sig till ”Vägen framåt”
Det känns fantastiskt bra. Ni möter ju 

arbetstagarna långt innan de kommer 
till oss med sina skador!

I en liten folder, som nu anpassas 
för att FHV är med, står vad FHV åta-
git sig att göra. Här är några punkter 
som gäller arbetsmiljöingenjörerna:

• Tillhandahålla kompetent expert-
stöd till arbetsgivare vad gäller 
riskbedömning, mätning av vibra-
tionsexponering och rådgivning 
(t.ex. avseende val av verktyg, 
arbetssätt).

• Medverka i utbildningar riktade 
till arbetsgivare och anställda. 

Hela texten kan du 
läsa i den uppdaterade 
foldern om projektet som 
bl.a. finns på CAMM´s 
hemsida (camm.sll.se, 
se under ”vår verksam-
het/vibrationer”), och 
förhoppningsvis kanske 
så småningom även via 
Sveriges företagshälsors 
hemsida. 

Vad har AMM-enheterna utlovat 
inom det tekniska området?
Vi ska t.ex. erbjuda utbildning till er 
på FHV vad gäller mätningar och 
riskbedömningar. Flera AMM-enheter 
genomför redan detta regelbundet. I 
Stockholm hade vi, tillsammans med 
AMM i Uppsala, för bara någon må-
nad sedan en 2-dagars utbildning för 
både teknisk och medicinsk personal. 
I ”teknikspåret” fick man prova på att 
mäta, och vi gick också igenom hur 
man kan genomföra en riskbedöm-
ning. 

Utbildningen kommer igen i  
Uppsala tidig höst 2020. Information 
kommer att läggas ut på hemsidan 
http://www.ammuppsala.se. Även den 
mätkurs som kommer att anordnas i 
Linköping i vår tar upp vibrationer/
mätningar (www.symf.nu). 

Vid behov kan vi också anordna 
kortare utbildningar t.ex. vad gäller 
att mäta vibrationer. Utrustning för att 
mäta kan du hyra från Lund, Örebro, 
Stockholm och Umeå. Goda råd kan 
du få från samtliga AMM-enheter!

Vi kan göra skillnad!
Om vi jobbar tillsammans - FHV, 
AV och de arbets- och miljömedicin-
ska enheterna kan vi verkligen göra 
skillnad. Så ta upp frågan på din hälsa, 
hur ni ska jobba utifrån att Sveriges 
företagshälsor nu anslutit sig till ”Vä-
gen framåt. Tillsammans förebygger 
vi vibrationsskador”. Behöver du veta 
mer, eller lära dig mäta – kontakta 
någon av yrkeshygienikerna på ”din” 
arbets- och miljömedicinska enhet! n

Vägen framåt 
Tillsammans förebygger vi vibrationsskador 
AV MARIE LEWNÉ, YRKESHYGIENIKER, CAMM STOCKHOLM

Jag har arbetat många år som yrkeshygieniker på Centrum för arbets- och miljömedicin i 
Stockholm (CAMM). Vi har, precis som de andra arbets- och miljömedicinska enheterna,  
noterat att det kommer fler och fler patienter med vibrationsskador i händerna. 

ISSA jobbar bl a förebyg-
gande för att förhin-

dra olyckor och här utvecklades 
2017 konceptet VISION  ZERO. 
Som namnet antyder går det ut på 
att minska de allvarliga olyckorna 
och arbetssjukdomarna i arbetsli-
vet till noll. 

”Arbetsolyckor och arbetssjuk-
domar är varken förutbestämda 
eller oundvikliga - de har alltid 
orsaker. Genom att bygga en stark 
förebyggande kultur kan dessa 
orsaker elimineras och arbetsrela-
terade olyckor, skador och arbets-
sjukdomar förebyggas.”

Ett antal stora företag (Siemens, 
Philip Morris, Gazprom, Tesco, 
Novo Nordisk m fl) går i brä-
schen och har tagit fram riktlinjer, 
koncept, utbildningsmateriel mm. 
På Konferensdelen av A+A delade 
företagen med sig av resultat från 
sina verksamheter. 

Ett konkret exempel på vad man 
utvecklat är de ”Sju gyllene regler-
na” för att nå noll:

1. Ta ledarskap - visa engagemang
2. Identifiera faror – kontrollera 

risker
3. Definiera mål - utveckla  

program
4. Se till att ett säkert och hälso-

samt system är välorganiserat 

5. Se till säkerhet och hälsa i  
maskiner, utrustning och ar-
betsplatser

6. Förbättra kvalifikationer -  
utveckla kompetens

7. Investera i människor -  
motivera genom deltagande

Utbildningsmaterial finns 
framtaget för att stötta företag och 
organisationer att utvecklas och 
stärka sin säkerhetskultur.

Det är inga kostnader förenat 
med att vara medlem, för närva-
rande är det drygt 6000 företag/
organisationer som redan är det. 
I Sverige är det nog relativt okänt 
än så länge, men för att nämna 
några företag så har vi Boliden, 
Lantmännen, EON, Husqvarna. 
Konceptet bygger mycket på att de 

stora företagen delar med sig av 
sina erfarenheter och hjälper/stöt-
tar företag/organisationer som inte 
kommit riktigt lika långt i utveck-
landet av sitt arbetsmiljöarbete. 

Man kan även registrera sig på 
deras hemsida och bli en ”Vision 
Zero Trainer”. Du finns då till-
gänglig som en resurs som kan 
hjälpa andra företag att utveckla 
sitt arbetsmiljöarbete i linje med 
Vision Zero. Som Vision Zero 
Trainer erhåller man utbildnings-
material från organisationen. Då 
artikeln skrevs fanns fem svenska 
namn på listan, det lär säkert öka.

Det hela känns som ett bra 
initiativ och ska bli intressant att 
följa framöver. Mer information på 
http://visionzero.global/

Veckan efter A+A så anordnades 
den första Vision Zero konferen-
sen i Helsingfors. Många presen-
tationer från både akademin som 
företagen. Enstaka svenska inslag, 
men i det stora hela verkar det 
svenska deltagandet ha varit gan-
ska sparsamt. n

Vision Zero – ISSA
AV JOHAN NYLANDER, NYLANDER STRATEGI

ISSA (The International Social Security Association) är en global organisation med medlem-
mar i 158  länder. Totalt består de av 330 medlemsorganisationer och representeras i Sverige 
av AFA Försäkring, Sveriges A-kassor och Pensionsmyndigheten. 

Läs mer på
http://visionzero.global/

http://www.ammuppsala.se/
http://www.symf.nu/
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Pernilla Wiebert är yrkeshygieni-
ker och chef för CAMM:s enhet 
för arbetsmedicin, som i över ett år 
nu drivit en särskild satsning kring 
förebyggande av vibrationsskador.

Hur får man vibrationsskador?
Vibrationsskador orsakas av olika 
typer av vibrerande verktyg som 
till exempel slagborrar, slipmaski-
ner och motorsågar. Vibrationerna 
från maskiner fortplantar sig i 
kroppen och kan på sikt ge obotli-
ga nervskador i framförallt hän-
derna. Skadorna innebär att man 

förlorar känsel, får smärtor och har 
svårt att avgöra hur hårt man hål-
ler i saker. Inom hantverksyrkena 
och inom byggbranschen utsätts i 
princip alla arbetstagare mer eller 
mindre, så det handlar om väldigt 
många människor.

Hur skulle du beskriva  
problemet?
- Det finns en tydlig lagstiftning 

kring det är. Arbetsmiljöverket 
talar om vad det är som gäller 
när man arbetar med vibrerande 
verktyg och hur länge man får 

arbeta med verktygen innan man 
når upp till en viss vibrationsdos. 
Men de här reglerna tycks inte 
nå ut på arbetsplatserna. Stora 
företag har ofta bättre kontroll 
på arbetsmiljörisker. De arbetar 
aktivt med riskerna, gör ständiga 
förbättringar och har koll på lager 
och regler men i det här fallet så 
verkar det som att inte ens de stora 
företagen är med på båten utan 
vi stöter ofta på medarbetare där 
det är tydligt att det inte har gjorts 
någon riskbedömning av verkty-
gen som används. Steg ett är alltid 

Så minskar vi antalet  
vibrationsskador

Ur Nyhetsbrev fr CAMM dec 2019, publicerad 26 november 2019. Text Sarah Wiklund.

Skador från arbete med vibrerande verktyg är en av de vanligaste arbetsskadorna i Sverige idag och 
trots att lagstiftningen som ska förhindra detta finns, når den inte ut på arbetsplatserna. Yrkeshygieniker 
Pernilla Wiebert berättar om CAMM:s satsning på att förebygga vibrationsskador.

att göra en riskbedömning! Ta reda 
på vilka verktyg du använder, vilka 
risker innebär de, hur länge kan du 
arbeta med dem utan att riskera 
negativa följer? Görs inge riskbe-
dömning har man heller ingen koll 
på exponeringen utan människor 
kan i princip exponera hur myck-
et som helst, vilket innebär stora 
risker för skador. 

Vad kan det här bero på?
- En anledning tror jag är att det 

är så pass komplicerat att göra 
riskbedömningar av vibrerande 
verktyg. Det är svårt att hålla koll 
på alla instrument och verktyg 
som används. En annan stor 
utmaning är att även om du har 
gjort riskbedömningen så kan det 
vara svårt att organisera arbetet på 
ett sådant sätt att ingen arbetar för 
länge med ett verktyg. Ta till exem-
pel ett kraftigt vibrerande verktyg 
som en slagborr. Den kanske du 
kan arbeta effektivt med i ca tjugo 
minuter under en arbetsdag innan 
du har nått gränsvärdet – som 
gäller för åtta timmar. Det är ett 
jättesvårt pussel det där. Arbets-
givarna har en tuff uppgift. Det 
är också så att tillverkarna kan 
släppa ut vilket verktyg som helst 
på marknaden, märkligt nog. Det 
finns ingen gräns för hur mycket 
de får vibrera utan det ansvaret 
hamnar då helt hos arbetsgivaren.

Vad innebär CAMM:s satsning 
för att minska vibrations- 
skador?
- Vi har satsat mycket på utbild-

ning, vilket också är vår uppgift i 
det samarbete som vi har med de 
övriga sju arbets- och miljömedi-
cinska enheterna (AMM-enhe-
terna) och Arbetsmiljöverket och 
som beskrivs i vägkartan ”Vägen 
framåt”. I september sen hade vi 
en väldigt uppskattad tvådagarsut-
bildning om vibrationer för både 
den medicinska och den tekniska 

personalen inom företagshälso-
vården. De fick lära sig om lag-
stiftningen, riskerna det innebär 
och vilka skador som uppstår och 
den tekniska personalen fick testa 
att göra mätningar av vibrationer. 
Utbildningen genomfördes till-
sammans med AM i Uppsala och 
vi planerar att ha liknade i Uppsala 
under nästa år. 
- Vi har tidigare i år också hållit 

ett seminarium om riskerna med 
vibrationer riktat till dem som 
arbetar i byggbranschen och hållit 
en workshop kring hur man gör 
riskbedömningar av vibrerande 
verktyg. Dessutom åker vi löpande 
ut på företag och fackträffar och 
informerar om hur man kan arbeta 
förebyggande.

- CAMM är också inblandade i en 
del i läkarprogrammet vid Karo-
linska institutet som handlar om 
vibrationer och vibrationsskador. 
Vi tycker det är oerhört viktigt att 
de blivande läkarna får  med sig 
den kunskapen när de sen kommer 
ut i verkligheten. Det gäller särskilt 
de läkare som börjar jobba inom 
primärvården, så att de vet när de 
träffar sina patienter att patientens 
arbetssituation kan vara en orsak 
att ta hänsyn till. Vi är också delak-
tiga i Karolinska institutets ma-
gisterprogram i Arbete och hälsa, 
inriktning för företagssköterskor, 
där vibrationer och vibrationsex-
ponering ingår.

Vad händer nu?
- Vi kommer att fortsätta satsa på 

det här. Vi kommer att hålla fler 
utbildningar och ha en dialog med 
företagshälsovården kring ytterli-
gare yrkesgrupper som vi behöver 
nå med våra utbildningar. Vi följer 
också utvecklingen av lågvibre-
rande verktyg som pågår, det är 
mycket spännande och på sikt en 
möjlig lösning på problemet med 
vibrationsskador. n

Vibrationerna från  
maskiner fortplantar  
sig i kroppen och kan  
på sikt ge obotliga nerv- 
skador i framförallt  
händerna.

Läs mer på
http://viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/ 
Arbete-miljo/Vibrationsskador-i-handerna/

http://viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Arbete-miljo/Vibrationsskador-i-handerna/
http://viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Arbete-miljo/Vibrationsskador-i-handerna/
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behållning var en session med pre-
sentationer från större företag som 
ingår i ”Vision zero” concept. Det 
är ett globalt initiativ där ISSA/FN 
står bakom och drogs igång 2017. 
Mer om ISSA och Vision zero i 
separat artikel.

Mässan då, ja som sagt tidigare 
så är den gigantisk. 10 stora mäss-
hallar delvis med olika teman fulla 
av utställare som konkurrerar om 
besökarnas uppmärksamhet. Per-
sonlig skyddsutrustning är dock 
dominerande och man slås av hur 
många olika tillverkare det finns 
av skyddshandskar, skyddsskor, 
skyddskläder, fallskyddsutrust-
ning. Träffade en fd FTF-medlem, 
Jan-Erik Carlsson, som stod i en 
av montrarna med skyddshand-
skar och fick en lektion i alla olika 
klasser när det gäller skärskydd, 
både siffror, bokstäver och kombi-
nationer av de båda, ganska lätt att 
bli förvirrad. 

Det som intresserade mig mer 
än personlig skyddsutrustning var 
olika typer av tjänster och mate-
rial som tas fram för att utveckla 
arbetsmiljön. I Tyskland finns en 
mängd olika organisationer som 
har till uppgift att få företagen att 
arbeta förebyggande. De organi-
seras under DGUV (motsvarande 
AFA Försäkring i Sverige) som 
fungerar som en paraplyorgani-
sation. Under DGUV finns olika 
branschföreningar men även 
ämnesområden och nätverk där 
bra material tas fram. Materialet är 
kostnadsfritt och här finns möjlig-
heter för den som är intresserad att 
forska vidare (underlättar förstås 
om man har lite tyska språkkun-
skaper) men med Google translate 
kommer man ganska långt.

En del av mässan är en medi-
afestival där man i en biosalong 
serveras popcorn och kan ta del 
av olika filmer som produceras 
runt om i världen för att få oss att 

tänka till lite extra. Skönt att landa 
här emellanåt och vila benen. 
Filmerna finns tillgängliga under 
arbeitsschutzfilm.de och jag kan 
rekommendera ”Gnu und Kroko-
dil” som är en kortfilm utan språk 
och förstås NAPO bland många 
andra. 

Det erbjuds även minisemina-
rier på mässan ofta inom området, 
kemiska hälsorisker. Såväl forskare 
som olika företag som presenterar, 
men igen, enbart på tyska.

Jag träffade ganska tidigt på 
konferensen, Alex, som är Safety 
manager på Nokian Tyres fabrik 
i Sankt Petersburg med 1500 
anställda. Vi slog följe även på 
mässan och hann utbyta en hel 
del erfarenheter om arbetsmiljön 
i våra olika länder. Vi kan nog ha 
fördomar om arbetsmiljön i en 
rysk fabrik och den varierar säkert 
mycket beroende på ägare och 
kulturella förhållanden. Olycks-
frekvensen (med sjukfrånvaro) hos 
dem ligger på 2,5 per en miljon ar-
betade timmar. En ganska låg siffra 
men Alex pekar på konkurrenter 
som Michelin och Pirelli som 
ligger ännu lägre och de strävar 
förstås att nå upp till deras nivå.

Summa summarum är A+A en 
gigantisk företeelse. Det underlät-
tar om man läst på innan och har 
en plan för vad man vill fördjupa 
sig i. Det finns en ny chans i slutet 
på oktober 2021 för den som blivit 
inspirerad. n

A+A arbetsmiljömässa 
i Düsseldorf

AV JOHAN NYLANDER, NYLANDER STRATEGI 

Jag hade förmånen att få besöka den stora mässan/konferensen i början på november, 
sponsrad av FTF genom ett resestipendium. Som motprestation kommer här ett resere-
portage. A+A anordnas vartannat år och utgörs av en mässa och en konferens. Mässan 
sägs vara världens största inom sitt område. Över 2000 utställare, utspridda på tio olika 
mässhallar beräknades ta emot över 70 000 besökare. 

Düsseldorf är en mässta av 
stora mått och de är vana 
vid att arrangera stora 

mässor. Tre dagar spenderades 
på mässan varav en dag på kon-
ferensen. Utbudet är enormt och 
det är lätt att bli utmattad bara av 
storleken på området och allt som 
erbjuds. 

Konferensen anordnas av ISSA 
(International social security or-
ganisation), BASI och Europeiska 
Arbetsmiljöbyrån. BASI är en form 
av Tysk paraplyförening som består 
av 84 olika organisationer som alla 
på något sätt är verksamma inom 
arbetsmiljöområdet.

Första dagen spenderade jag 

på konferensen och även här var 
det svårt att välja på grund av det 
stora utbudet. Tyvärr är de flesta 
föredragen på tyska och även om 
jag långt bort i tiden har ägnat ett 
antal timmar åt skoltyska så är det 
inte alldeles enkelt att hänga med. 
Vissa av föredragen tolkades dock 
till engelska. Det som gav mig mest 

Jan-Erik Carlsson, en fd FTF-medlem, stod i 
en av montrarna med skyddshandskar och 
gav mig en lektion i alla olika klasser när det 
gäller skärskydd.

På en konferens träffade jag  
Alex, som är Safety manager  

på Nokian Tyres fabrik i Sankt  
Petersburg med 1500 anställda. 

Vi slog följe även på mässan  
och hann utbyta en hel del  

erfarenheter om arbetsmiljön  
i våra olika länder.
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Ny temaserie:

UDDA YRKEN

Patologi - Medicinsk  
specialisering
Patologi är läran om sjukdomar 
och hur de diagnostiseras, genom 
analys av molekyler, celler, vävnader 
och organ. Ordet patologi kommer 
från grekiskans patos som betyder 
smärta/lidande/affekt.

Patolog är en specialistläkare, som 
specialiserar sig på diagnostik av 
sjukdomar och hälsotillstånd. Som 
patolog arbetar man främst med 
två olika huvudområden, analys av 
prover samt att genomföra obduk-
tioner. Även rättspatolog är specia-
listläkare, men de arbetar uteslu-
tande med att fastställa dödsorsaker 
vid misstänkta dödsfall när det kan 
handla om mord.

En stor del av jobbet går ut på att 
analysera prover från kroppsdelar 
(ex. en amputerad tå eller del av 
örat) och tumörer som har avlägs-
nats vid operationer, för att kunna 
ställa eller bekräfta en diagnos 

(tumörpatolog – onkolog). Tyvärr 
finns det sjukdomar och tillstånd 
som ännu inte finns några behand-
lingar för, men det är ändå värde-
fullt att med hjälp av en patologisk 
undersökning fastställa det. Ett ne-
gativt resultat är också ett resultat.

Patologens viktigaste arbetsins-
trument är mikroskop. Proverna 
som patologen analyserar förbereds 
ofta för analys av BMA, biomedi-
cinska analytiker. (se nedan). En 
vanlig förberedelsemetod går ut på 
att organen eller tumören bäddas 
in i vax och skärs i mycket tunna 
lager för att sedan granskas under 
mikroskop. Efter analysen av pro-
verna skriver patologen en rapport, 
som sätts in i patientens journal, 
och som förhoppningsvis hjälper 
den behandlande läkaren att ställa 
in rätt diagnos och sätta in effektiv 
behandling.

Andra delar i patologernas arbete 
går ut på att göra obduktioner. Om 
människor avlider i följd av ett brott 

är det rättspatologer som obducerar 
dem i första hand, men ibland går 
det inte att veta om dödsfallet in-
träffat pga. sjukdom, olyckshändelse 
eller om ett brott har begåtts. 

Rättspatologer är läkare med 
specialistutbildning i patologi (med 
specialisering inom vävnadsdiagno-
stik), som i sin yrkesutövning också 
kan utföra obduktioner.

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 temaserie 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.

Patologen  
och obducenten

AV ELISABETH SELANDER, REGION 5 

När det kommer till obduktioner av avlidna människor så har de flesta bara erfarenheter 
som sträcker sig till skräckfilmer och gamla repriser av CSI. Det är långt ifrån sanningen. 

Tipsa oss gärna om yrken du vill att vi ska skriva om!

Obducent 
Obduktioner av avlidna personer 
innebär att kroppar öppnas och un-
dersöks. Det finns två olika varianter: 
klinisk och rättsmedicinsk. Utfö-
randet av obduktioner regleras av 
obduktionslagen.

Obducenter är läkare som saknar 
specialistutbildning inom patologi, 
men tar på sig patologens roll vid 
obduktioner. Det kan exempelvis 
handla om en läkare som befinner 
sig under utbildning till patolog, eller 
en kliniker/allmänläkare som sköter 
obduktionerna på sjukhus där man 
saknar patologklinik och därmed 
saknar också specialister i patologi.

Obduktioner är endast en sorts un-
dersökning som kan behöva göras på 
avlidna. En läkare som är specialist 
inom patologi (där obduktionen in-
går som en del) kallas för en Patolog.

Rättsläkare 
Rättsläkarna sysslar med forensik. 
Rättsmedicin är en egen specialitet, 
och precis som i övriga medicinska 
specialiteter utbildar man sig först till 
läkare. Efter det att man får legitima-
tionen gör man specialisttjänstgöring 
(ST) under handledning i minst fem 
år för att bli färdig specialist. De 
läkare som vill bli rättsläkare gör sin 
ST-utbildning på Rättsmedicinal-
verket på någon av de sex rättsme-
dicinska enheter som finns i Sverige 
idag (april 2017): i Göteborg, Linkö-
ping, Lund, Stockholm, Umeå och 

Uppsala. Yrkestitel Rättsläkare kan 
till engelska översättas som medical 
examiner.

Onkolog 
Onkolog är cancerläkare, vilket bety-
der specialistläkare som är specialise-
rad på cancersjukdomar. En onkolog 
arbetar med att behandla cancerpa-
tienter, men kan även arbeta som 
forskare och undersöka bland 
annat ärftlighet. Vissa onkologer 
arbetar med kliniska studier och 
med de nya behandlingar, t.ex 
med immunterapi.

Onkologer samarbetar ofta 
med kliniska genetiker för att 
undersöka ärftlighet och få fram 
rekommendationer om vem som 
behöver gå på extrakontroller 
och vem som inte har genetiska 
anlag för cancer. I 5 till 10 pro-
cent av alla cancerfall går det att se 
ärftlighet, men för merparten av can-
cerfallen går det inte se någon stark 
ärftlig koppling. Onkologer har också 
mycket samarbete med andra läkare, 
framförallt med patologer, kirurger 
och med röntgenläkare.

Arbetsmiljö
Det giftiga ämnet formalin används 
vid fixering och konservering av inre 
organ. Formalin, som finns med på 
Kemikalieinspektionens lista över 
cancerframkallande ämnen, används 
i en utspädd lösning vid fixering och 
konservering av inre organ och all 
annan vävnad som avlägsnats vid 

operationer för senare undersöknin-
gar. Biomedicinska analytikern har 
stress som den största arbetsmiljöris-
ken tillsammans med personalbrist.

Biomedicinsk analytiker
Antalet anmälningar om arbetssjuk-
dom har minskat: från 37 anmälnin-
gar 2015 till 22 anmälningar 2018.

 Anmälningar om arbetsolyckor för 
biomedicinska analytiker har ökat 
fem år i rad. 

Anmälningarna om arbetssjukdom 
har minskat de senaste tre åren. Den 
i särklass vanligaste orsaken till ar-
betssjukdom är ergonomiska belast-
ningsskador som står för nästan hälf-
ten av anmälningarna. Orsaker som 
kan sökas i repetitivt arbete, statisk 
belastning, finmotoriskt arbete osv. 
Antalet arbetsolyckor har ökat bland 
biomedicinska analytiker under de 
senaste fem åren: från 26 olyckor 
2014 till 39 olyckor 2018. n
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Det har kommit flera signaler om 
att primärvården befinner sig i 
kris men vad är egentligen pro-
blemet och hur skull en lösning 
kunna se ut? Det undersöker rap-
porten ”Arbetsmiljö i primärvår-
den” som publicerades i oktober 
2019.

 » Utred hur man kan förebygga att 
remisser och sjukintyg kommer i retur. 

 » Utvärdera för- och nackdelar med 
olika tidsbokningssystem där den 
kliniskt verksamma personalen har 
mer kontroll över bokningen av sin 
egen tid. 

 » Utred hur förutsättningar för chefer att 
skapa goda arbetsförhållanden för sina 
medarbetare ser ut. 

Det är tre förslag på hur det skulle 
gå att minska arbetsbelastning inom 
primärvården, som presenteras i den 
nyligen publicerade rapporten  
”Arbetsmiljön i primärvården”. Rap-
porten bygger på intervjuer med läkare 
och sköterskor som jobbar eller nyligen 
jobbat på vårdcentral i Stockholms län.
- Vi funderade utifrån vad man kan 
förändra inom rådande system. Mycket 
handlar om att skaffa mer kunskap om 
vad som funkar och inte, säger Gun 
Johansson, forskare på CAMM och en 
av författarna till rapporten, som är 
framtagen i samarbete med Centrum 
för epidemiologi och samhällsmedicin 
(CES) och Akademiskt primärvårdscen-
trum (APC)

Under de senaste åren ha det på olika 
sätt framkommit att primärvården befin-
ner sig i kris. För två år sen beskrev en 
stor majoritet av primärvårdens läkare 
sin arbetsbelastning som orimlig i en 
enkät från Stockholms läns sjukvårds-
områdes läkarförening och förra året 
skrev över 700 primärvårdsläkare under 
en debattartikel i Dagens Nyheter som 
varnade för en kollaps av primärvården 
om inte omfattande förändringar genom-
fördes.

- Att det fanns problem var tydligt men 
det var inte lika klart vad eller vilka pro-
blemen var. Rapporten är ett försök att 
krypa bakom siffrorna. Vad är det som 
änder? Vi ville prata med personalen 
på vårdcentralerna och ställa frågan 
”Vad är det som får er att sluta eller 
stanna på er arbetsplatser?” säger Gun 
Johansson.

Meningsfullhet i arbetet
Rapportens resultat presenteras i form 
av fem kategorier som är skapade uti-
från vårdpersonalens beskrivningar av 
vad som fick dem att stanna respektive 
att lämna sitt arbete på vårdcentralen. 

De fem kategorierna är:
1. Meningsfullt arbete
2. Tillräckligt med tid
3. Arbetsbörda
4. Förutsättningar i arbetets  

organisering
5. Hälsa och handlingsstrategier

- Först var vi ute efter att främst titta på 
strukturer i arbetet men snart insåg vi 
att vi var tvungna att ta med det här med 
meningsfullhet i arbete, för vad är det 
som är det här personernas drivkraft? 
Jo, det är ju att det är ett meningsfullt 
jobb! Och det handlar om att de skall få 
använda sin professionella kompetens, 
att det skall finnas tid att kunna göra ett 
bra jobb, att ha möjligheten att kunna 
skapa tillit hos patienterna – vilket tar 
tid. Men tid är just det de inte har, säger 
Gun Johansson.

Chefens stöd kom fram som en annan 
viktig faktor för möjligheten att klara av 
sin arbetsbörda och för hur väl persona-
ler trivdes på sin arbetsplats.
- Några av dem vi intervjuade hade 
lyckats förändra situationen på sin 
arbetsplats och då stannat kvar och 
här tror jag cheferna kan ha en viktig 
roll. Det kan till exempel handla om hur 
flexibel man är som chef. Med det sagt 
tror jag att även primärvårdens chefer 
har väldigt tuffa förutsättningar med 
höga produktionskrav och mycket press 
uppifrån.

Vilka hoppas ni ska läsa rapporten?
- Politiker och tjänstemän inom regio-
nen men även personal och chefer inom 
primärvården. De fackliga organisa-
tionerna. Arbetsgivarrepresentanter. 
Sveriges kommuner och landsting. Jag 
tror den kan vara intressant för många 
målgrupper. 

Rapporten presenterades vid ett semina-
rium på CAMM den 17 oktober 2019. n

Ny rapport om arbetsmiljön på 
Stockholms vårdcentraler

UR NYHETSBREV FRÅN CAMM REGION STHLM, 3 DECEMBER 2019. TEXT: SARAH WIKLUND. FOTO: YANAN LI. 

Läs rapporten på
http://dok.slso.sll.se/CAMM/Andra_rapporter/ 
Primarvardens_arbetsmiljo_webb.pdf

SAMMANFATTNING
Under de senaste decennierna har en 
omstrukturering skett inom svenskt 
arbetsliv. Arbetskraften ska finnas på 
plats ”just in time” och tjänster köps in 
vid behov. Entreprenörer har alltid an-
litats för särskilda arbetsuppgifter, men 
en gradvis ökning av entreprenadtjäns-
ter har skett under de senaste decen-
nierna. Det är en utmaning att utforma 
arbetsmiljöarbetet så att arbetet blir 
säkert och arbetsmiljön god även för 
de som tillfälligt vistas på en arbets-
plats och som inte naturligt ingår i och 
präglas av ett företags säkerhetskultur 
på samma sätt som företagets egen 
personal. 

Projektets syfte är att undersöka 
och beskriva vilka hinder och möjlig-
heter företag inom stål, pappers- och 
massa- och gruvindustrin har för att 
etablera ett effektivt arbetsmiljöarbete 
då samordning krävs för att säkerställa 
en god och säker arbetsmiljö för de 
entreprenörsanställda som arbetar i 
deras verksamheter. 

Inledningsvis är upphandling, 
formulering av uppdrag och val av 
entreprenör av stor betydelse för sä-
kerheten och arbetsmiljön. Långa kon-
trakt, begränsning av entreprenörers 
anlitande av underentreprenörer och 
att inkludera arbetsmiljö i upphand-
lingskrav och avtal har stor betydelse 
för arbetsmiljön. 

Resultatet från denna studie ligger 
i linje med en tidigare finsk studie. 
Faktorer som har stor betydelse för de 
olyckor som inträffar är:  

Bristande arbetsmiljökunskap 
innebär att riskidentifieringen ibland 
brister. SSG-utbildningar, t.ex. SSG 
Entré används av många kundföretag 

och krav ställs på att entreprenörer-
na ska ha sådan utbildning innan de 
släpps in på arbetsplatsen. Komplette-
rande information och utbildning som 
mer fokuserar på de arbetsuppgifter 
som man utför och på riskbedömning 
skulle dock behövas. Ansvaret för detta 
ligger på den arbetsgivare som råder 
över arbetet, vilket ofta är entrepre-
nörerna. Kundföretaget råder över 
arbetsstället och ansvarar därmed för 
frågor som rör samordning, men inte 
sådant som enbart rör entreprenörens 
arbetsmiljö.

För att arbetet ska bli säkert, kan 
man inte överlåta åt varje medarbetare 
att identifiera risker och bestämma 
om åtgärder. Det behövs tydligare 
instruktioner och vägledning och en 
tydlighet när det gäller vilka arbetssätt 
som är säkra. Detta finns redan idag 
för vissa arbeten där arbetstillstånd 
krävs men skulle behövas för fler 
arbeten. En samsyn på vad som är 
säkra arbeten skulle minska risken 
för felbedömningar av risker och att 
de regler som finns inte alltid följs. 
Denna tydlighet kan både innefatta 
detaljerade regler om hur arbetet ska 
utföras, vilka åtgärder och skydds-
utrustning som ska användas och 
rutiner för hur arbete ska planeras och 
riskbedömas. Planeringen är särskilt 
viktig för arbetsuppgifter som utförs av 
entreprenörsanställda, eftersom deras 
arbetsuppgifter sannolikt varierar mer 
än de arbetsuppgifter som utförs av 
kundföretagets egna anställda, även 
om enskilda entreprenörer också kan 
ha likartade arbetsuppgifter över tid. 

Tillsyn och arbetsledning inkluderar 
uppföljning och feedback, vilket är 
nödvändigt för att göra det tydligt att 

de regler och rutiner som man pratar 
om också ska följas av alla och alltid. 
Går de inte att följa, är detta något som 
man behöver prata om och justera 
så att praktiskt fungerande arbetssätt 
utvecklas. 

För att få ovanstående att fungera, 
behöver det finnas former och forum 
för kommunikation. Dagliga avstäm-
ningar och återkommande planeringar 
på lite längre sikt är exempel på sådant 
som behövs och delvis redan finns. 
Det finns också goda erfarenheter 
av återkommande arbetsmiljöforum 
där både entreprenörsanställda och 
kundföretagets anställda deltar. Dessa 
arbetsmiljöforum kan användas för att 
öka arbetsmiljökunskapen, diskutera 
risker och säkra arbetssätt och att följa 
upp att säkra arbetssätt tillämpas. Ar-
betsmiljöforum är speciellt värdefullt 
för de entreprenörer som har ett eget 
svagt arbetsmiljöarbete, men också för 
att skapa en samsyn på vilka regler och 
rutiner som gäller på arbetsplatsen. 

Ytterligare en komponent som är 
viktig, handlar om att kundföretaget 
dagligen behöver ha kontroll på vilka 
entreprenörer som finns på plats och 
vilka arbetsuppgifter de ska utföra, för 
att kunna identifiera risker beroende 
på att olika verksamheter påverkar 
varandra och skapar risker för andra. 
Ett digitalt system för detta har utveck-
lats av ett av de företag som besökts 
och har underlättat denna kontroll och 
samordning. n

Säker arbetsmiljö för entreprenörer 
– ny rapport listar viktiga faktorer

FRÅN IVL:S WEBBSIDA. TEXT: SANNY SHAMOUN OCH ANN-BETH ANTONSSON. 

På senare år har företag lagt ut allt mer arbete och tjänster på entreprenörer. Det ställer nya krav på arbetsmiljö-
arbetet. IVL Svenska Miljöinstitutet har i en studie tittat på vilka hinder och möjligheter det finns för att skapa en 
bra och säker arbetsmiljö för entreprenörsanställda inom gruv-, stål-, massa- och pappersindustrin. Här följer ett 
utdrag av rapporten Arbetsmiljön för entreprenörer - Hinder och möjligheter för arbetsmiljön inom stål, pappers- 
och massa och gruvindustrin med dess sammanfattning.

Läs mer
God och säker arbetsmiljö för entreprenörer – 
gör så här 

Arbetsmiljön för entreprenörer – hinder och 
möjligheter för ett effektivt arbetsmiljöarbete 
inom stål, pappers- och massa och gruvindu-
stri  (B2366)

http://dok.slso.sll.se/CAMM/Andra_rapporter/Primarvardens_arbetsmiljo_webb.pdf
http://dok.slso.sll.se/CAMM/Andra_rapporter/Primarvardens_arbetsmiljo_webb.pdf
https://www.ivl.se/download/18.14d7b12e16e3c5c362795/1573483886567/B2366-P.pdf
https://www.ivl.se/download/18.14d7b12e16e3c5c362795/1573483886567/B2366-P.pdf
https://www.ivl.se/download/18.14d7b12e16e3c5c362792/1573482803532/B2366%20Arbetsmilj%C3%B6n%20f%C3%B6r%20entrepren%C3%B6rer.pdf
https://www.ivl.se/download/18.14d7b12e16e3c5c362792/1573482803532/B2366%20Arbetsmilj%C3%B6n%20f%C3%B6r%20entrepren%C3%B6rer.pdf
https://www.ivl.se/download/18.14d7b12e16e3c5c362792/1573482803532/B2366%20Arbetsmilj%C3%B6n%20f%C3%B6r%20entrepren%C3%B6rer.pdf
https://www.ivl.se/download/18.14d7b12e16e3c5c362792/1573482803532/B2366%20Arbetsmilj%C3%B6n%20f%C3%B6r%20entrepren%C3%B6rer.pdf
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Här följer en samman-
fattning av rapporten, 
bearbetad för tidningen av 

Bengt Sahlin. Hela rapporten finns 
på FTF hemsida.

Till grund för dialogmötena låg 
Myndighetens rapport Företags-
hälsovårdens kompetensförsörj-
ning (Rapport FHV 2019:2) som 
lämnades till regeringen i mars 
2019 där en av slutsatserna pekar 
på ett starkt behov av kvalificerade 
arbetsmiljöingenjörer, nu och i 
framtiden 

Sammanställningen av vad som 
framkommit i samband med de tre 
dialogtillfällen som genomfördes 
under hösten 2019, har delats upp 
i en Nulägesanalys, Önskat framti-
da läge samt Förslag på lösningar.

NULÄGESANALYS
Det är brist på ”arbetsmiljöingen-
jörer” med praktiskt kunnande – 
experter och specialister.

Företag, särskilt inom industrin, 
varslar om ett läge där det är brist 
på arbetsmiljöingenjörer med 

praktiskt kunnande. Det handlar 
främst om praktisk kompetens 
inom:
• utförande och analys av mät-

ningar, exempelvis bullermät-
ningar och luftmätningar.

• genomförande av riskbedöm-
ningar och händelseanalys.

• maskinsäkerhetsområdet
• säkerhet i samband med bygg- 

och anläggningsprojekt

De utbildningar som idag 
erbjuds på högskole-/universitets-
nivå utbildar inte, menar man, för 
den roll/kunskap som efterfrågas 
enligt ovan utan snarare för en 
bredare, mer strategisk nivå vilket 
det förvisso också finns behov

Inom många, främst, större 
företag anställs idag personer i 
befattningar som innebär ett bre-
dare och mer strategiskt ansvar för 
arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 
inom företaget eller koncernen. De 
personer som anställs i sådana rol-
ler har ofta någon form av högre 
ingenjörsexamen, inte sällan civil-

Dialog om kompetensförsörjning av
Arbetsmiljöingenjörer
AV BENGT SAHLIN, REGION 5

MYNAKs avsikt är att fungera som en drivande och koordinerande instans för att stimulera uppbyggnad 
av nya målgruppsanpassade utbildningar för yrkeskategorin som kallas arbetsmiljöingenjörer. 

Myndigheten kallade vid tre tillfällen under hösten 2019 företrädare för lärosäten och andra utbild-
ningsaktörer, företag i företagshälsovårdsbranschen, beställare av företagshälsovårdstjänster, parter-
na, branschorganisationer samt arbetsmedicinska kliniker till olika workshops för att föra en dialog 
kring behovet av utbildningar för arbetsmiljöingenjörer, idag och imorgon samt för att diskutera vilken 
kompetens som efterfrågas, befintlig och planerad utbildning och förslag på idéer och lösningar röran-
de kompetensförsörjning av arbetsmiljöingenjörer. Dialogerna mynnade ut i en rapport från MYNAK 
författad av Liv Nilsson. 

ingenjörer inom olika inriktningar. 
Personer som innehar dessa roller 
har varierande titlar exempel-
vis Arbetsmiljöchef, EHS-chef, 
Arbetsmiljöstrateg, Arbetsmiljöin-
genjör och Arbetsmiljöutvecklare 
för att nämna några.

Företag upplever att företags-
hälsor saknar resurser som möter 
behovet hos företag och andra 
som behöver hjälp, framförallt i 
det praktiska arbetsmiljöarbetet. 
Lösningen för större företag och 
organisationer blir då allt oftare att 
man anställer denna typ av prak-
tisk resurs själva (svårt att rekry-
tera, oftare försöker man fortbilda 
egna anställda med intresse för 
eller roll inom arbetsmiljö- och 
säkerhetsarbetet). 

Mindre företag har inte möjlig-
het att ha egen personal internt 
och får därför allt svårare att få 
hjälp med exempelvis mätningar 
och opartiska utredningar. Då 
företagshälsan har begränsade 
resurser söker sig företag allt mer 
till mindre och större konsult-
företag inom miljö- och säker-
hetsbranschen för att söka denna 
kunskap.

Generell kunskap om arbetsmiljö 
i utbildningssystemet saknas
Arbetsmiljökunskap, såsom 
bredare kunskap om lagstiftning, 
systematiskt arbetsmiljöarbe-
te, risk- och konsekvensanalys, 
risk- och friskfaktorer etc., liksom 
specifik kunskap och praktiskt 
genomförande för olika typer av 
branscher saknas som konsekvent 
inslag i vårt utbildningssystem i 
Sverige idag.

Arbetsmiljöingenjör – titel och 
roll är oklar idag
Arbetsmiljöingenjör är ingen 
skyddad titel idag. För många är 
Arbetsmiljöingenjör detsamma 
som det tidigare Skyddsingenjör 
som var en särskild utbildning 

som gavs av det sedan 
2006 nedlagda Arbets-
livsinstitutet. I prak-
tiken är rollen/titeln 
arbetsmiljöingenjör 
mycket bredare och 
kan vara såväl stra-
tegisk som praktisk 
idag och kräva helt 
olika utbildning och 
bakgrund beroende på 
var du arbetar.

Utbildningarna som finns idag 
ges på olika nivå och behörig-
hetskrav varierar
Program och kurser med inrikt-
ning mot arbetsmiljöområdet ges 
på högskole- och universitetsnivå. 
Det finns också inom ramen för 
YH-utbildning. Lärosäten som ger 
utbildning inom området arbets-
miljöingenjör/specialist framgår 
av MYNAK rapport FHV 19:2. 
AMM-klinikerna som är knutna 
till olika universitet i landets olika 
regioner kan ge vissa kurser inom 
ett program men anordnar ock-
så enskilda grundkurser, kurser 
i fortbildning, temadagar och 
roadshows kring nya rön, påbygg-
nadsutbildning inom området och 
liknande och då i första hand inom 
den region i vilken man verkar. 

När det gäller utbildning är det 
i huvudsak fokus på mätning, 
mätstrategier, riskbedömning, 
kunskap om vissa typer av ämnen, 
ex härdplaster.

Svårt att rekrytera studenter till 
dagens utbildningar - många av-
hopp under utbildningens gång
De utbildningsspår som finns på 
högskola och universitet idag får 
ofta ställas in på grund av för få in-
skrivna studenter. En anledning till 
detta är att det idag svårt att kom-
binera arbete och studier. Arbets-
givare ger inte sina medarbetare 
som är under utbildning tillräcklig 
tid för studierna. Lärosätena å 

sin sida behöver troligen också 
förändra upplägg för att möta upp 
och anpassa utbildningen i högre 
grad utifrån att studenterna arbe-
tar samtidigt.

Program premieras i förhållande 
till fristående kurser
Något som är viktigt att känna 
till inför arbetet med att utveckla 
utbildningsspår för arbetsmiljöin-
genjörer där man tänker att olika 
lärosäten kan samverka är att det 
på lärosätena är mindre attraktivt 
att skapa och erbjuda fristående 
kurser. Lärosätena vill helst hålla 
ihop hela program och inte bara 
ha enskilda kurser inom vissa 
områden.

Kurser som ges idag generella – 
specialist/branschkunskap saknas
Kurser som ges av olika av aktörer 
idag, såsom fortbildningskurser, 
är i regel för generella. Man lär sig 
och förstår systematiken, prin-
ciperna, MTO-perspektivet och 
delar av lagen, dock är det svårt 
för den som genomgått kurs att 
omsätta kunskaperna i praktiken.

ÖNSKAT FRAMTIDA LÄGE
Olika inriktningar på utbildning 
finns för att möta både behovet av 
praktisk kompetens och kompe-

 

” Arbetsgivare och  
branschorganisationer 
uttrycker att det finns

behov av särskilt arbets-
miljökunnande både inom 
organisationen men också 

resurser som kan köpas 
från företagshälsovård 

eller andra konsultföretag. 

Det kan röra sig om  
specialistkompetens inom 

något område, men det kan 
också vara så att en tjänst  

av olika anledningar  
behöver genomföras av  

en oberoende part.
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tens på en strategisk nivå: Arbets-
givare och branschorganisationer 
uttrycker att det finns behov av 
särskilt arbetsmiljökunnande både 
inom organisationen men också 
resurser som kan köpas från före-
tagshälsovård eller andra konsult-
företag. Även om ett företag har 
möjligheter att ha denna typ av 
resurser internt finns ändå ett be-
hov att kunna köpa in vissa typer 
av tjänster. Det kan då röra sig om 
specialistkompetens inom något 
område, men det kan också vara så 
att en tjänst av olika anledningar 
behöver genomföras av en obero-
ende part.

I framtiden vore det önskvärt 
med kompetens inom i huvudsak 
två olika inriktningar; strategisk 
inriktning och praktisk inriktning. 
Förslag som kom fram under dia-
log var att det skulle kunna finnas 
vissa gemensamma inslag på de 
båda inriktningarna följt av spe-
cialisering i två olika grenar (eller 
möjligen flera).

Följande ses som önskvärt i en 
framtida utbildning:
• Ett viktigt inslag i båda inrikt-

ningarna är att kombinera teori 
med praktik.

• Önskvärt, eller kanske till och 
med ett måste, med yrkeserfa-
renhet som grund för utbild-
ningen.

• Förslagsvis ges utbildning som 
distansutbildningar.

• Utbildning ska vara uppbyggd 
så att det möjliggör visst arbete 
på deltid under utbildningen.

• Den strategiska inriktningen 
skulle kunna leda till en examen 
på en viss akademisk nivå, den 
praktiska en annan akademisk 
nivå.

• Utbildningen bör i huvudsak 
bedrivas på svenska med tanke 
på den svenska lagstiftningen.

HUR KOMMER VI FRÅN NU-
LÄGE TILL FRAMTIDA LÄGE 
– förslag på lösningar
I dialogerna framkom också idéer 
om hur arbetet bör gå vidare. 
Dessa sammanfattas nedan:
• Arbeta vidare med idén om en 

strategisk respektive praktisk 
inriktning på rollen arbetsmiljö-
ingenjör.

• Definiera arbetsmiljöingenjörs-
rollen. Undersök möjligheter 
till/behov av namnbyte kopplat 
till punkten ovan.

• Se över den akademiska nivån. 
Master, som gäller för flera av 
utbildningarna som finns idag 
kanske inte är rätt nivå eller ett 
krav för alla. Utred vilken aka-
demisk nivå som är lämplig för 
de olika spåren strategisk och 
praktisk nivå.

• Undersök om Prevent och Sunt 
arbetsliv kan medverka i framti-
da utbildningsspår på något sätt.

• Säkerställ att det går att arbeta 
samtidigt som man studerar 
genom att anpassa utbildningen 
för detta. Exempelvis genom 
kursupplägg och möjlighet till 
distansstudier. Många företag 
har t ex behov av att utbilda 
internt rekryterade medarbeta-
re som inte har någon formell 
arbetsmiljöutbildning men stor 
erfarenhet av att arbeta och av 
den bransch man verkar inom.

• Se över behörighetskraven. 
Grundkunskaper inom natur-
vetenskap och matematik är 
viktigt. Eventuellt kan detta vara 
en del av grundutbildningen. 
Viktigt också med praktisk 
erfarenhet.

• Promota ”arbetsmiljöingenjö-
ren” hos FHV och företagen. 
Sprid budskapet om vikten av 
denna typ av kompetens som 
en viktig resurs i arbetsmiljöar-
betet.

• Företagshälsan och parterna bör 
vara involverade i utvecklingen 
av utbildning.

• Arbeta för att utbildningen ska 
ha sin bas på högskole-/univer-
sitetsnivå.

• Det kan vara svårt att starta en 
helt ny utbildning – lättare att 
göra påbyggnader på något som 
redan är igång.

• Undersök möjligheter och vin-
ster med någon form av certifie-
ring. Hur, vad, vem. n

I artikeln går de igenom 
utvecklingen av arbetsmil-
jöarbetet i Sverige, från 

1950-talet och framåt. Visste du 
t.ex. att Sverige först 1974 fick 
den första HGV-listan med legal 
status? De beskriver den snabba 
utvecklingen av arbetsmiljöar-
betet under framförallt 1970 och 
80-talet. Gunnar och Ing-Ma-
rie beskriver också hur antalet 
exponeringsmätningar drastiskt 
minskat under senare år och hur 
myndigheternas roll förändrats 
över tid.

Det som inte framkommer 
i deras artikel är att man tidi-
gare, i samband med att det 
kom nya HGV-listor, gav ut en 
vägledning om hur man skulle 
provta ämnena på listan. Den 
sista ”Principer och metoder 
för provtagning och analys av 
ämnen på listan över hygieniska 
gränsvärden” (Arbete och hälsa 
2000:23) kom ut i samband med 

gränsvärdeslistan AFS 2000:3. 
Sedan dess får man förlita sig 
på tidigare erfarenheter, AV´s 
svarstjänst eller att någon Arbets 
– och miljömedicinsk klinik kan 
hjälpa till med råd om lämplig 
provtagningsmetod.

Läs och begrunda Gunnar 
Roséns och Ing-Marie Anders-
sons artikel. Du hittar den via 
följande länk https://journals.
lub.lu.se/aoa (sök sedan på t.ex. 
Rosen!).

En gång var Sverige väg- 
ledande vad gällde krav på  
god arbetsmiljö. Är vi det fort- 
farande? n

Kollegor! 
Läs och begrunda utvecklingen 
av arbetsmiljöarbetet i Sverige

AV MARIE LEWNÉ, YRKESHYGIENIKER, CAMM STOCKHOLM 

”I Sverige uppskattas kostnaden för olycksfall och ohälsa 
orsakat av arbetet till en årlig kostnad på 164 miljar-
der kronor.” Så börjar en artikel som Gunnar Rosén och 
Ing-Marie Andersson skrivit i ett tidigare nummer av tid-
skriften Arbetsmarknad & Arbetsliv (nr 1 sommaren 2019). 
Både Gunnar och Ing-Marie är professorer i Arbetsveten-
skap på Högskolan i Dalarna och har lång och gedigen 
erfarenhet av arbetsmiljöarbete i Sverige.

Checklistor 
i samarbete med 

FHV Täby
AV BENGT SAHLIN, REGION 5

Tidigare har vi uppmärksammat  
arbetet som sker med att samman-
ställa checklistor gällande medicinska 
kontroller samt hälsoundersökningar. 
Bengt Sahlin som varit med i arbetet 
meddelar: 

Nu finns dom!  
De nya checklistorna som jag 
och Täbyhälsan deltagit i att 

utveckla!

https://checklists.prevent.se/checklist/
answer/213 Medicinska kontroller

https://checklists.prevent.se/checklist/
answer/212 Hälsoundersökningar

”En gång var Sverige  
vägledande vad gällde  
krav på god arbetsmiljö.  
Är vi det fortfarande?
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Välkommen till arbets- och miljömedicinskt 
vårmöte i Umeå

14-15 maj 2020
Mötet riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, arbets och miljömedicinska enheter samt 
till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedi-
cin och miljömedicin.

Vid konferensen tas teman upp som bl. a. rör unga i arbetslivet, riskbedömning, arbete i kyla, sam-
verkan i arbetsmiljöarbetet och hälsoeffekter av luftföroreningar. Det blir ett spännande forum för 
kunskapsspridning och nätverkande.

Gå in och anmäl dig på: http://www.varmote2020.se

Den psykiska ohälsan är ett 
växande samhällsproblem. 
Orsakerna till de ökande 

sjukskrivningstalen har diskuterats 
länge. Nu har sambandet mellan hälsa, 
arbetsmiljö och organisation utretts 
i den nya rapporten Arbetsmiljö, 
organisation och hälsa – hur hänger 
det ihop och varför? Rapporten är 
författad av nationalekonomen Laura 
Hartman och Petter Odmark från 
Re-Think/Reform Society. En höstdag 
i oktober presenterades rapporten 
under ett seminarium på Näringslivets 
Hus på Östermalm, Stockholm. 

Rapportens slutsats är: Ledarskap 
och organisation påverkar medarbeta-
rens hälsa, inte helt oväntat kan man 
tänka. Syftet med rapporten är att ana-
lysera och beskriva arbetets betydelse 
för vår psykiska hälsa. Rapporten tar 
utgångspunkt i forskningsresultat, 
statistik och tidigare rapporter från 
till exempel Arbetsmiljöverket. I 
rapporten lyfts fyra punkter fram för 
att åstadkomma ett mer hälsosamt 
arbetsliv.

Under presentationen togs åhörarna 
med på en tidsresa för att vidga bilden 
av hur vår syn på organisatorisk och 
social arbetsmiljö vuxit fram. Det 

praktiska arbetet stannar fortfarande 
ofta på individnivå. Men, ett fram-
gångsrikt arbetsmiljöarbete kräver 
stort engagemang på ledningsnivå 
och att hänsyn tas till ett komplext 
samspel mellan ledningsbeslut och 
medarbetarnas och chefernas upplev-
da balans mellan kontroll-krav och re-
surser. Även chefen är en medarbetare 
och att idka ett tillitsbaserat ledarskap, 
där medledarskap är en tydligt uttalad 
komponent med organiserade arenor 
för dialog, ses som viktiga steg mot 
hälsofrämjande organisationer.

Rapporten konkluderas med fyra 
punkter för vägen framåt.
• Bredare systematiskt arbetsmiljöar-

bete. Fler faktorer ska beaktas och 
tydligare engagemang högre upp i 
hierarkierna.

• Förbättra mätning av styrning och 
ledning. Det saknas karaktärisering 
och beskrivning av styrning- och 
ledningsfaktorer som kan mätas 
och riskbedömas.

• Bygg bättre kunskap om fram-
gångsrik förändring. Hur lyckas 
man förändra organisatorisk och 
social arbetsmiljö? Empirisk forsk-
ning behövs. 

• Bygg fler bryggor mellan offentliga 
och privata organisationer. Ömsesi-
digt lärande genom tätare dialog.

Seminariet avslutades med en 
paneldiskussion modererad av Peter 
Munk af Rosenschöld, vd på Sveriges 
Företagshälsor: Hur kan kunskapen 
om ohälsa omsättas i friskare arbets-
platser och vem bär ansvaret för det? 
I panelen ingick Lena Hallengren (S) 
socialminister, Elisabeth Björnsdotter 
Rahm (M) ledamot i Socialförsäk-
ringsutskottet, Ann-Katrin Järåsen 
kommunalråd Torsby kommun samt 
Joachim Morath vd Feelgood. Politis-
ka utläggningar gavs om prioritering-
ar och resursfördelning och genus-
perspektiv. En konklusion är att det 
behöver jobbas vidare på alla nivåer 
för att dra lärdom av den kunskap 
som vi har idag. n

Kallelse till årsmöte
I samband med AMM:s vårmöte håller  

FTF Arbetsmiljö sitt årsmöte och samverkansdagar. 

Läs mer om dagordning, innehåll och annat praktiskt  
såsom resebidrag mm på FTF Hemsida, ftfarbetsmiljo.org. 

Håll utkik!
Välkomna hälsar Riksstyrelsen!

”Även chefen är en medar-
betare och att idka ett tillits-
baserat ledarskap, där med-

ledarskap är en tydligt uttalad 
komponent med organiserade 
arenor för dialog, ses som vik-
tiga steg mot hälsofrämjande 

organisationer.

Arbetsmiljö och hälsa  
- hur hänger det ihop och varför

AV CHRISTINE WIK, AVONOVA

Den 10 oktober 2019 släpptes Sveriges Företagshälsors rapport ”Arbetsmiljö, organisation och 
hälsa – hur hänger det ihop och varför?”. Rapporten är den första i en kommande serie som går 
under namnet Hälsan och arbetsmiljö. 

https://varmote2020.se/
https://www.ftfarbetsmiljo.org/
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ARBETSPLATS FÖR ALLA  
- DET TILLGÄNGLIGA KONTORET
Den 14 november träffades Region 5 i Akademi-
kerförbundets SSR lokaler vid Mariedalsvägen 
för att höra Daniel Hjalmarsson berätta om det 
tillgängliga kontoret som är målet för projektet 
Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA.

UUA är en modell för att skapa framgångsrika arbets-
platser som är mer tillgängliga och inkluderande. Pro-
jektet drivs i samverkan av Akademikerförbundet SSR, 
CSR Sweden, Funktionsrätt Sverige, Forum, IF Metall, 
KFO, Randstad, Sveriges Företagshälsor, Swedavia och 
Vasakronan. Det delfinansieras av Europeiska Social-
fonden.

Avsikten med UUA är att tänka nytt genom att utfor-
ma arbetsplatser där olikheter i form av t ex funktions-
nedsättning, ohälsa eller lägre språkkunskaper ryms 
och kan tas tillvara. Det kan handla om fysisk utform-
ning, social miljö, organisation, ledarskap och kompe-
tensförsörjning. Till detta går digitaliseringen som går 
som en röd tråd genom projektet.

Bakgrunden är att vi ha ett ökat kompetensbehov i 
företag och organisationer samtidigt som vi har ökande 
sjukskrivningstal och en större utslagning från arbets-
livet, som delvis beror på att många inte orkar arbeta så 

länge man vill utan tvingas gå i pension i förtid.
Till grund ligger Arbetsmiljölagen och Diskrimine-

ringslagen samt föreskrifterna om Systematiskt arbets-
miljöarbete och Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Det gäller också att byta perspektiv. Att skapa arbets-
platser som passar ytterligheter gynnar samtliga. Man 
kan exemplifiera det genom att om man skulle göra 
dörrar tillräckligt breda så att rullstolar och barnvagnar 
lätt kan gå igenom så kan alla passera. En stor del ägnas 
till att bredda rekryteringen för att erhålla den bästa 
kompetensen.

Arbetet med UUA är ett pilotprojekt. Man inriktar 
sig nu på utformning av kontor men ska vidgas till att 
omfatta även verkstäder. Syftet är att låta företag och 
organisationer samverka och inspirerar varandra.

Många arbetsplatser arbetar med hållbarhetsfrågor. 
UUA kan med fördel integreras med dessa. Begreppet 
UUA är relativt nytt och kan behövas fyllas med mera 
konkreta metoder som mätbarhet och lär återkomma i 
framtida diskussioner.

Föreläsningen avslutades med en diskussion av 
för- och nackdelar om aktivitetsbaserade kontor. 
Uppfattning var dock att problem går att lösa med rätt 
planering. Region 5 vill tack Daniel Hjalmarsson och 
Akademikerförbundet SSR för en intressant eftermid-
dag med många nya vinklar. n

Den 15 november 2019 hade 
lokalavdelningen i Sundsvall 
en träff med lunch och studie-
besök som samlade 11 med-
lemmar.

Vi började med lunch på Arena 
restaurangen i Sundsvall som avn-
jöts med god aptit. Därefter gick vi 
till Bucher Emhart Glass Sweden 
AB:s verkstad som ligger strax in-
till för ett studiebesök. Värden för 
studiebesöket var en av våra nya 
medlemmar Anders Löfvenmark.

Anders började med att berätta 
om historien för den ”anonyma 
stora verkstaden” mitt i Sundsvall, 
som han kallade den. Verkstaden 
startades i Sundsvall 1756, men 
många Sundsvallsbor har ingen 
aning om vad de gör innanför 
väggarna. 

Från början gjöt man kyrk-
klockor och kandelabrar och efter 
många turer under åren är man 
idag en del av Bucher Emhart 
Glass, världens största tillverka-
re och leverantör av maskiner 
för tillverkning och kontroll av 
förpackningsglas (glasflaskor och 
glasburkar). I Sundsvall monteras 
maskinerna för tillverkning av för-
packningsglas, i storlekar från små 
parfymflaskor på 25 ml upp till 
1,75 liters flaskor, medan många 
av de ingående strategiska kompo-
nenterna som ingår i maskinerna 
görs i deras verkstäder i Kina och 
Örebro. 

Anders visade också en anime-
rad film i slow motion hur glas-
maskinerna fungerar när de gör 
glasflaskor för att sedan visa en 

video på hur det ser ut i verklig 
drift och det var fascinerande att 
se hur snabbt allt gick från det att 
glasmassan lämnade vannan till att 
en färdig glasflaska stod på avsval-
ning.

Sedan gjorde vi en rundtur i 
verkstaden och tittade på de olika 
montagestationerna och pratade 
om deras arbetsmiljörisker som i 
huvudsak var kläm och skärska-
dor.

Ett stort tack till Anders och 
Bucher Emhart Glass att vi fick 
komma på studiebesök och se en 
verksamhet som inte många var 
bekanta med sedan förut. n

Medlemsträff i Stockholm
AV BERTIL FURUSJÖ, REGION 5

Medlemsträff i Sundsvall
TEXT OCH FOTO AV GÖRAN RUNSVIK, REGION 1-2

RAPPORT FRÅN REGION 5RAPPORT FRÅN REGION 1-2

Från vänster:
Christel Benke 

Naila Wermelin 
P-O Söderström 
Anna Thelenius 
Niklas Castenäs 

Anders Löfvenmark 
Johan Nylander 

Susanne O’Nils  
PG Fahrbring

Saknas på bilden : 
Sven Backman

Avsikten med Universell Utformning av Arbets-
platser, UUA är att tänka nytt genom att utforma 
arbetsplatser där olikheter i form av t ex funk-
tionsnedsättning, ohälsa eller lägre språkkun- 
skaper ryms och kan tas tillvara. 



 

22 23

FTF Region 7 anordnade ett studiebesök på 
Fagerhult Belysning AB, tio medlemmar från 
regionen deltog vid besöket den 15 november 
vid företagets produktionsanläggning i 
Fagerhult.

Kommunikatör Maria Petersson presenterade 
koncernen och guidade deltagarna på rundvandring 
i fabrikslokalerna. Fagerhult Group är idag en 
belysningskoncern med totalt 13 företag och närmare 
4 900 anställda i 30 länder. 

Företaget tar ansvar för hela kedjan - från idé 
och produktion till leverans och installation hos 
kunden. På huvudkontoret i Fagerhult arbetar 
idag 650 personer med utveckling, konstruktion, 
säkerhet, produktutveckling och montering. 
Målet är att företagets produkter ska göra skillnad 
i människors vardag på arbetet i sjukhus, skolor 
eller andra offentliga miljöer. En omställning i hela 
produktsortimentet pågår och under 2020 kommer 
alla armaturer vara LED. 

Henric Clausen, professor i ljusdesign och 
elingenjör, föreläste om Ljus & Hälsa och pågående 

forskning vid Fagerhult Light Academy. Mycket 
intressant var att lyssna på hans egna erfarenheter och 
exempel på hur färgtemperatur, ljusstyrka, flimmer 
och ljusets riktning påverkar människans upplevelser, 
kroppsliga funktioner och känslomässiga reaktioner. 
Henric Clausen visade på stort kunnande om ögats 
funktion och fysiologi. Noterbart är att 60-åringar 
bör ha en allmänbelysning på 800 lux, att jämföra 
med EU-direktivets rekommendation 500 lux för 
allmänbelysning.

Teknisk produktutvecklare Kenneth Rudenbrandt 
med 30 års erfarenhet informerade om LED-tekniken 
och berörde livslängd, flimmer, färgåtergivning 
och stabilitet. Tekniken är på det flesta områden 
överlägsen lysrörstekniken. Några lärdomar är att 
driftdonets kvalitet är avgörande för slutresultatet och 
att det ur hållbarhetssynpunkt är bättre att dimma ner 
belysningen än att ofta stänga av och på.

En givande dag där vi blev varse den otroligt snabba 
utvecklingen och all kunskap som idag finns inom 
belysningsområdet, vi kan se ljust på framtiden! n

Medlemsträff i Fagerhult 
AV MARTIN LINDAHL, REGION 7

Utbildningsdagar i Region Mitt
AV CAROLA JANSSON, REGION MITT
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Region Mitt hade utbildningsda-
gar i Retuna Återbruksgalleria, 
Eskilstuna, den 17 oktober 2019. 

Detta var en fantastiskt trevlig och gi-
vande dag där 17 st medlemmar sam-
lades för att förkovra sig i OSA (Orga-
nisatorisk och social arbetsmiljö) och 
delar av REACH lagstiftningen. 

Vi började med trevligt mingel och 
fika innan vi välkomnade Rachael 
Tripney Berglund som är doktorand 
inom OSA.

Hon lotsade oss genom förmidda-
gen med att beskriva hur vi ska kunna 
uppfylla kraven i OSA och hur vi ska 
kunna genomföra en psykosocial 
skyddsrond. Detta skedde med humor 
och kunskap, samtidigt som vi fick 
jobba i grupper med att göra en risk-
bedömning av den samlade gruppens 
OSA.

Efter en god lunch med trevliga 
bordsgrannar så inriktade vi eftermid-
dagen mot REACH och exponerings-
scenarier.

Här var det Karin Staaf, Kemist från 
Arbetsmiljöverket som lotsade oss ge-
nom den snårighet som PROCar och 
Exponeringsscenarier kan vålla. Även 
här fick vi arbeta med fall som Karin 
med stor kunskap lotsade oss igenom. 
Dagen avslutades och alla som var där 
verkade glada och 
nöjda med vad de 
fick med sig däri-
från. n



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


