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Även den nya hemsidan börjar bli klar, så
en uppmaning till alla våra medlemmar
är att gå in och registrera sig för personligt
lösenord.
Vi brottas som många andra med att vi
inte kan hålla fysiska möten, så årets årsmöte hölls via Skype med knappt 20-talet
deltagare.
Vi håller också på att planera inför hösten
och vi kan förhoppningsvis hålla vårat samverkansforum senare i år, men det finns
lite osäkerhet kring exakt tid.
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N

u har årets årsmöte för riksföreningen avklarats och vi har efter
många turer äntligen kommit i
mål med föreningens namnbyte. Som de
flesta av er vet, har vi bytt namn från
FTF Arbetsmiljö till SAMS Sveriges
Arbetsmiljöspecialister.
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Till sist, kom gärna med synpunkter till
riksstyrelsen om vad ni vill att vi ska arbeta
med.
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Pressmeddelande
Stockholm 14 maj 2020

FTF byter namn och blir: SAMS, Sveriges ArbetsMiljöSpecialister

Vägen till
Sveriges Arbetsmiljöspecialister
AV JESSICA PONDMAN LAGERSTRÖM, RIKSSTYRELSEN

SAMS, Sveriges Arbetsmiljöspecialister samlar oss som arbetar professionellt med att skapa goda
arbetsmiljöer. Föreningen har fattat beslut om att byta namn till SAMS, Sveriges Arbetsmiljöspecialister.
Namnbytet speglar den förändrade yrkesrollen och den unika kompetens som föreningens medlemmar
har inom arbetsmiljöområdet.
FTF Arbetsmiljö är en etablerad förening som funnits i över 60 år. Medlemmarna arbetade ursprungligen
främst med den fysiska arbetsmiljön men arbetsuppgifterna har förändrats över åren och idag arbetar
våra medlemmar med många olika typer av arbetsmiljöfrågor och med systematiskt arbetsmiljöarbete.
Mot bakgrund av dessa förändringar är det dags att byta namn till SAMS, Sveriges Arbetsmiljöspecialister
– ett namn som bättre speglar vår förening och våra medlemmar.
Fokus i våra medlemmars arbete har alltid varit att förebygga arbetsmiljörisker och skador. Detta innebär
att våra medlemmar har en gedigen kompetens om vilka risker som kan finnas i arbetsmiljön och hur
dessa risker kan värderas och undanröjas. Vi använder kompetensen för att skapa säkra och goda
arbetsmiljöer.
Under de senaste decennierna har fokus i arbetsmiljöarbetet gradvis flyttats över till sociala och
organisatoriska frågor, dvs ofta HR. De lösningar som diskuterats har i stor utsträckning handlat om att
stärka individen och att anställda ska ha en hälsosam livsstil, ha en fysik som klarar arbetets
påfrestningar och god förmåga att hantera stress. Vi ser dock i vårt dagliga arbete att arbetsmiljön på
arbetsplatserna: den fysiska, sociala såväl som den organisatoriska fortfarande behöver förbättras.
Arbetet med att skapa goda arbetsmiljöer är arbetsuppgifter som våra medlemmar varje dag arbetar i
sina roller som arbetsmiljöspecialister, arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljö strateger,
arbetsmiljösamordnare, KMA-samordnare (Kvalitets-, Miljö och Arbetsmiljö), HSE-koordinatorer (Health,
Safety, Environment) och arbetsmiljöchefer. Detta arbete är komplext och kräver kompetens inom många
olika områden, bland annat kemiska risker, buller, vibrationer och ergonomi men även inom sociala och
organisatoriska frågor och hur ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete utformas.
Samverkan med chefer och anställda samt kompetensutveckling av våra medlemmar tillsammans med
nätverk är det centrala i SAMS Sverige.
Vill du veta mer om SAMS, se vår nya webbplats: www.samssverige.se
För mer information, ordförande, mats_andersson@golder.se eller info@samssverige.se

Efter mycket om och men har vi nu ett nytt namn för föreningen. Nedan följer en kort
resumé över arbetet och kommunikationen till regionerna.
Riksstyrelsen för FTF Arbetsmiljö (Föreningen för teknisk
företagshälsovård) har för avsikt att byta ut sitt nuvarande
namn till Sveriges arbetsmiljöspecialister- SAMS.
Syftet med bytet är att namnet tydligare ska beskriva
föreningens arbete, det vill säga att vi inte enbart ska arbeta
med den fysiska arbetsmiljön utan arbetsmiljö som helhet.
Förhoppningen är att det nya namnet tydligare visar föreningens inriktning, vilket skall ge ökad allmän kännedom
samt positiv effekt på medlemsrekryteringen.

SAMS nya hemsida!
Du måste ha ett eget lösenord för att komma in på hemsidan.

Så här gör du!
FTF Arbetsmiljö har bytt namn till SAMS, Sveriges Arbetsmiljöspecialister.
I samband med detta har föreningen en ny hemsida, www.samssverige.se.
Hoppas att du gillar den, vi arbetar ständigt med dess uppdatering!

Från och med nu

AV WEBMASTER

måste alla medlemmar

U

tvalda sidor är öppna för alla som
besöker hemsidan. Vår förhoppning
är att de blir nyfikna av det de läser, vill
veta mer om SAMS och bli medlemmar.
Om inte annat får de en snabb inblick i
vad medlemmar i SAMS arbetar med.
Hemsidan i sin helhet är öppen för
SAMS medlemmar genom inloggning
med lösenord. Tidigare användes ett lösenord som var lika för alla men detta är
nu borta. Av säkerhetsskäl skall nu varje
enskild medlem ha ett eget lösenord.
Detta ordnar du enkelt själv!

Ordförande: Mats Andersson, Arbetsmiljöspecialist
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Under 2017 utlyste riksstyrelsen en namntävling. Av de
hundratalet förslag som inkom från föreningens medlemmar
har riksstyrelsen beslutat att Sveriges arbetsmiljöspecialister- SAMS, är det namn som bäst kommer att beskriva vår
förening.
Varje region har haft möjlighet att yttra sig om föreningens tilltänkta namn. Loggan har arbetats fram i riksstyrelsen.
Bytet till föreningens nya namn och logga beslutades på
årsmötet den 14 maj 2020.

Vill du bli medlem i SAMS gör du
det via hemsidan!

Som medlem har du tillgång till mycket
mer information:
• Du kan läsa tidningen digitalt
• Styrelseinformation från regionerna
• Stadgar
• Föredrag och annan PDF-information
• Mycket information om
arbetsmiljö

registrera sig på hemsidan
genom att fylla i nödvändiga
uppgifter.
Gå till
https://samssverige.se/
medlemssida/
och fyll i uppgifterna. Glöm
inte att följa instruktionerna.

• Kalender där olika event och aktiviteter kan läggas in

Systemet godkänner inte

• Vi har även lagt upp en FAQ (Frequently Asked Questions) där du kan
ställa frågor som medlem.

du problem eller har frågor,

felaktiga användarnamn. Får
tveka inte att höra av dig till
webmaster@samssverige.se.
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Ny regelstruktur
på gång hos Arbetsmiljöverket
Det har varit på gång länge, att Arbetsmiljöverket ska göra en översyn av samtliga föreskrifter och
presentera en ny struktur för dem. Nu är de färdiga, förslaget är ute på remiss, men det är fortfarande
lång tid innan de ska träda ikraft, någon gång under 2022. Så här presenterar myndigheten sitt arbete.
AV BERTIL WINÉR, REGION 9

Vilka förändringar har vi gjort i
den nya regelstrukturen?
Våra regler ska upplevas som tydliga –
de ska vara begripliga och det ska vara
lätt att veta vilka regler man själv berörs
av. I samband med att vi har infört den
nya regelstrukturen har vi därför bland
annat gjort en samlad översyn av alla
våra regler, där reglerna har klarspråksbearbetats och vi har synliggjort
kopplingen till det viktiga systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Skyddsnivån ska inte förändras
I arbetet med att införa den nya strukturen har utgångspunkten varit att skyddsnivån inte ska förändras. Ett undantag
är det föreskrifterna som riktar sig till
byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare, där vi även har lyft
in nya krav. De nya kraven beskrivs i
konsekvensutredningen.
Reglerna är insorterade i nya
häften
Antalet föreskriftshäften har minskat
från 67 till 14. Anledningen är att det
ska bli enklare att hitta de regler man
berörs av när de samlats och sorterats i
en mer överskådlig struktur.
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Allmänna råd finns kvar i mindre
omfattning
I den nya regelstrukturen är allmänna
råd placerade direkt efter respektive
paragraf, och de uppfyller de regler
som gäller för allmänna råd. När det är
motiverat har allmänna råd omformuleras till föreskriftstext. De allmänna råd
som varken har placerats direkt efter en
paragraf, eller har omformulerats till
föreskriftstext, kan komma att användas
i ett senare arbete med att ta fram stöd

till arbetsgivarna i deras arbetsmiljöarbete, som ett vägledande material till
våra föreskrifter
Arbetsmiljöverkets regelstruktur
kommer att utgå från dig som har ett
ansvar för att reglerna följs.
Regelstrukturen består av tre delar,
med några föreskrifter i varje del.
• Del 1 är indelad efter olika juridiska roller i arbetsmiljöarbetet, med
grundläggande arbetsmiljöregler och
produktregler för bland andra de som
tillhandahåller produkter på marknaden. De juridiska rollerna kan vara
arbetsgivare, byggherre, tillverkare/
importör av produkter, som ska följa
olika produktdirektiv/regler.
• Del 2 innehåller regler om vanliga
arbetsmiljörisker, användning av
arbetsutrustning och utformning av
arbetsplatser.
• Del 3 innehåller regler om risker vid
särskilda typer av arbeten, gränsvärden för luftvägsexponering och
medicinska kontroller och hälsoundersökningar i arbetslivet. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna
råd. Och 67 föreskrifter har blivit 14
häften.
Allt detta ligger ute på remiss nu, och
vi i Riksstyrelsen har tagit ett beslut om
att utnyttja remissen och lämna synpunkter på denna. Remissen handlar till
största delen om att ge synpunkter på
upplägget, den nya strukturen mm. Inte
själva sakinnehållet som sådant. Alla nu
gällande regler finns kvar, men omstuvade i det nya. Några undantag finns,
dessa är noterade i dokumentationen.
Då det är en genomgripande reform
och mycket att läsa, så är det bra om

många av oss läser igenom och säkert
kommer att ha synpunkter, som kan
lämnas. Därför uppmanar vi er till att
läsa remissdokumenten, och jag är säker
på att vi alla har vissa ”favoritområden”
som kan väljas ut, för att inte drunkna i
regelparagrafer.
Lämna synpunkter till oss före 15
oktober 2020, så vi i styrelsen kan
sammanställa i god tid till remisstidens
utgång vid årsskiftet. Remisstiden är
förlängd pga corona-situationen. Lämna
synpunkter via vår Linkedin-grupp där
detta inlägg finns eller till mig direkt –
bertil.winer@gmail.com.
Förutom denna stora remiss finns
även några andra ändringar på gång
bland de föreskrifter som gäller för
närvarande.
• AFS 2018:4 föreslås en ändring, där
listan i bilaga B ska kompletteras med
Coronaviruset i riskklass 3, känns
naturligt
• AFS 2006:8 där en hänvisning till
en standard som inte gäller längre
stryks, känns också naturligt.
• AFS 2018:1 som ändras genom nya/
uppdaterade gränsvärden för 15
ämnen och
• AFS 2011:19 där dieselavgaser och
hudexponering av använd motorolja
läggs till i § 38 rörande hantering av
CMR-ämnen.
Speciellt det sista kan vara av intresse
för oss inom SAMS då det blir krav på
dokumenterade riskbedömningar, exponeringsbedömningar mm. På ett annat
sätt än det allmänna som alltid finns i
föreskrifterna. n

Ny arbetsmiljöingenjörsutbildning

i Skellefteå med start hösten 2020
AV JOHAN NYLANDER, SÄKERHETSSTRATEGEN

I höst startar en ny yrkeshögskoleutbildning för blivande arbetsmiljöingenjörer. Den är på 440
yrkeshögskolepoäng (2 år) och bakom satsningen står stiftelsen Yrkeshögskolan i Sverige.
Utbildningen genomförs på distans
med lärarledda träffar i Skellefteå.
Drivande bakom satsningen är bland
annat gruvindustrin, Northvolt, kommunhälsan och olika konsultföretag
enligt Katarina Martinsdotter-Frohm
som är utbildningsledare. Man har
märkt ett stort intresse för att vilja
delta, det är 235 sökande till 35 platser.
För att kvalificera sig som sökande
så ska man ha grundläggande behörighet, vilket innebär engelska, svenska,
matematik på gymnasienivå samt även

naturkunskap. På grund av antalet
sökande så kommer de att genomföra
antagningstest i ovanstående ämnen,
inklusive grundläggande arbetsmiljö.
Enligt Katarina är det flera som idag
arbetar med arbetsmiljö på något sätt
som vill vidareutbilda sig och har sökt
utbildningen.
Inom EU har man ett klassificeringssystem för utbildningar som är
indelat i olika nivåer. Den här är en så
kallad SEQF 6 nivå vilket innebär att
man kan visa:

• avancerade kunskaper inom ett
arbets- eller studieområde,
• insikt i områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling,
• djup kunskap inom någon del
av området samt orientering i
områdets aktuella forsknings- och
utvecklingsfrågor.
Detta ska enligt Katarina motsvara en
kandidatexamen. Ska bli intressant att
följa utvecklingen av den här satsningen. n

Det kom ett brev till redaktionen...
… FRÅN HANS PETTERSSON PÅ UMEÅ UNIVERSITET, AVD FÖR HÅLLBAR HÄLSA

“Jag är projektledare för forskningsprojektet” Förenklade exponeringsbedömningar av vibrationer –
ett viktigt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet?”, med stöd av AFA försäkring. Projektet
startade 2018 och ska avslutas i sommar, 2020.

I

nom projektet har vi har utvecklat
Sveriges nationella vibrationsdatabas design så att den ska vara mer
användarvänlig och förhoppningsvis
öka användningen av databasen för
riskbedömningar.
Till databasen har tillkommit en
enkel sökfunktion där användaren
söker maskin- eller fordonstyper och
får medianen av vibrationsnivån för
hela maskintypen. Användaren skriver
själv in daglig användningstid av
maskinerna.
I den avancerade sökningen går det
att söka på specifik maskintyp, tillverkare, modell, drivning, fältmätning

eller CE deklarerat värde samt under
vilken tidsperiod mätningen genomfördes. Databasen beräknar även total
daglig vibrationsnivå för alla maskiner som användaren valt men också
daglig vibrationsnivå för varje enskild
maskin. Det finns även en funktion
där användaren kan få en mätrapport
skickat till sin e-post av de maskiner
den valt i databasen.
Databasen är tillgänglig för alla
och även på engelska. Antalet inlagda
fältmätningar av vibrationer har
ökat med ca 900 nya hand-arm och
helkroppsvibrationsmätdata under
projekttiden.

Efter projektets slut kommer
databasen att administreras och ledas
av en AMM grupp som består av en
representant från varje AMM klinik i
Sverige.
- Jag undrar om ni är intresserade av
att informera via er hemsida om att
databasen finns och är tillgänglig för
alla som behöver genomföra riskbedömningar av vibrationsnivåer som
arbetstagare utsätts för?
SAMS är naturligtvis intresserade
av att dela detta varför denna information även kommer att finnas på
hemsidan, samssverige.se. n

Du hittar Vibrationsdatabasen på https://www.vibration.db.umu.se/app/
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Utbildningens innehåll
• Beteenden, attityder, arbetsmiljöregler och fakta
• Olycka, brand och första hjälpen

Utbildningen avslutas med ett test. Sedan kan den
kopplas till ID06 kunskapsportal och registrering av
din kompetens.

• Personlig skyddsutrustning och ID-kort

Kort presentation av Byggföretagen

• Arbetsmaskiner och fordon

• Samordnar sex arbetsmiljörådgivare som ger
medlemsföretagen råd och stöd kring en säker
arbetsmiljö.

• Avspärrningar och skyddsanordningar
• Damm och kemikalier
• Systematiskt arbetsmiljöarbete, roller och ansvar
• Handhållna maskiner & vibrationer
• Mobila arbetsplatsformar, byggnadsställningar,
rull- och hantverkarställningar, stegar och bockar.

• Initiativtagare till byggbranschens första och
enda Säkerhetspark.
• Arrangerar en årlig nationell säkerhetsdag som på
olika sätt skapar uppmärksamhet kring säkerhet.

• Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Ergonomi
• Lyftoperationer
• Ordning och reda
• Brand

Länk till webbutbildningen
https://buc.se/utbildningar/safeconstruction-training-svenska/

Byggföretagens nya grepp
för att höja kunskapsnivån i arbetsmiljöarbetet
Under många år har Byggföretagen haft en gratis interaktiv säkerhetsutbildning,
”Safe Construction training”. Den finns på tio språk och är frivillig. Jag har haft den
som del i mina Bas-P/U-utbildningar vilket jag tycker varit lyckat.
AV BENGT SAHLIN, REGION 5

Brandsäkerhetsutbildning
för gruv- och stålindustrin
TEXT: BENGT SAHLIN, REGION 5

B

yggbranschens webbaserade och kostnadsfria
säkerhetsutbildning är hela branschens introduktionsutbildning inom säkerhetsområdet
och är tänkt att vara ett krav för att arbeta vid byggarbetsplatser i Sverige.

Kort presentation av utbildningen

Webbutbildningen ger mycket av de grundläggande
kunskaperna om risker och hur man förebygger dessa.

• Insikt i hur våra attityder och beteenden kan påverka säkerheten hos oss som individer och i grupp.

Utbildningens mål
• Förstå de vanligaste riskerna inom byggnads- och
anläggningsbranschen och hur de kan förebyggas.

En arbetsmiljöingenjör kan ibland få uppdrag som leder till brandskyddsaktiviteter. Den här webbutbildningen ger en inblick i gruvoch stålindustrins brandskyddsfrågor vilket kan vara av intresse
om man bygger tunnlar m.fl. branscher.

Du hittar utbildningen på Prevents webbsida
https://www.prevent.se/

• Kunskap om de vanligaste reglerna inom hälsa och
säkerhet.
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Temaserie:

UDDA YRKEN

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

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.

Uppföljning av artikeln om

Arkeologerna
Artikeln om Arkeologerna i FTF Arbetsmiljö (Nr 3-2019) gav ett sådant gensvar bland arkeologerna att jag föreslog att kontakter skulle tas med Arbets- och miljömedicinska kliniken
i Göteborg. De kom och såg utgrävningarna. De hade aldrig gjort någon ergonomisk undersökning av denna yrkeskategori förut vare sig i Göteborg eller i Sverige.
TEXT OCH BILD: BENGT SAHLIN, REGION 5

D

et togs fram ett program av kliniken som
innefattade både medicinsk kontroll av
arkeologerna men också ergonomisk utredning.
Kliniken fick projektpengar till undersökningen
och skulle starta.

Undersökningen är uppdelad i två delar: en
screeningdel (samtliga deltagare, ca 20 min/person) samt en fördjupad del (för de personer som
uppvisar symptom vid screeningdelen, ytterligare
ca 25 min/person).

Projekttitel: Belastningsergonomisk utredning av

Del 2: Mätning av belastningsergonomisk ex-

Arkeologers arbetsmiljö

ponering vid vissa arbetsmoment (QEC, REBA,
HAL beroende på arbetsmoment) ca 10 personer.
I samråd med arkeologerna väljs ett antal arbetsuppgifter ut som är vanligt förekommande och/
eller upplevs belastande. Arbetsmomenten bedöms
med en standardiserad metod. Metoden väljs så att
den passar arbetsmomentet. Samtliga metoder ger
en värdering av riskerna som eventuellt kan finnas.

Syfte: Undersöka besvärsförekomst samt utvärde-

ra belastningsergonomiska risker bland arkeologer
inom Västlänksprojektet, Kvarnberget.
Metod: Projektet utförs i sammabete med Arkeo-

logerna som är huvudansvariga för arkeologiarbetet inom projektet.
Del 1: Undersökning av arbetsrelaterade besvär

med MEBA-metoden (Medicinsk kontroll vid
Ergonomiskt Belastande Arbete), ca 28 personer.
MEBA-metoden är utformat för att användas på
arbetsplatsen. Det som behövs är ett avskilt rum
gärna i nära anslutning till arbetsplatsen. Tidsåtgången för undersökningen är 20-45 min per
person.
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De metoder som används är vetenskapligt grundade och svarar upp till de krav som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Medicinska kontroller i
arbetslivet” (AFS 2019:3). n

”

Det är kul att man som
arbetsmiljöingenjör med
en artikel i FTF Arbetsmiljö
och kontaktförmedling,
starkt kan bidra till att ett
udda yrke nu får igång att
arbetsmiljöarbete som
kanske kan rädda både
nackar, ryggar, knän och
handleder hos en högt
motiverad yrkesgrupp
som arkeologerna.
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Fokker, Aerospatiale och Alenia.

Active Noise Control, ANC
- myt eller verklighet?

ANC (Active Noise Control) är en teknologi som finns i väldigt många headset, telefoner och andra
enheter idag. ANC-tekniken är dock gammal. Redan Leonardo DaVinci beskrev ”motvågor”. Det
är dock först med DSP (Digitala SignalProcessorer) som tekniken har fått större spridning. Tidiga
system var dock analoga. Idag finns tekniken inom många områden men våglängden är en fysikalisk begränsning som måste beaktas. Tidiga system stabiliserade båtars rörelse mot stora vågor och
även höghus har försetts med ”stabilisatorer”.
AV TEKN. DR. THOMAS LAGÖ, ADJ. PROFESSOR OCH
OCH VD LARS BERGH, LJUDOMBUDSMANNEN, LEDAMÖTER AV SAMS STYRELSE

Rätt amplitud
och fasläge är
det viktiga för
att ANC skall
fungera.

T

ekniken bygger på att ”motverka
ljud med ljud” eller ”motverka
vibrationer med vibrationer”, vilket
framgår av bilden till höger. Leonardo
DaVinci använde vågor i kanaler för
sina experiment. Rätt amplitud och
fasläge är det viktiga för att ANC skall
fungera.
Det finns många gamla patent. I
bilden till höger illustreras detta. Chaplin-patenten i England var också viktiga
under en lång tid.

Det finns många gamla patent. I bilden ovan illustreras detta.
Chaplin-patenten i England var också viktiga under en lång tid.
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Under 90-talet blev ANC ett verktyg
för att minska det lågfrekventa bullret
i propellerflygplan, typiskt strax under
100 Hz. Med ANC kunde vikten minskas, eftersom det passiva dämpsystemet
var relativt tungt. SAAB Linköping var
tidigt ute och EU-projektet ASANCA
(Advanced Studies on Active Noise
Control in Aircraft, FP7) var en viktig
del i arbetet kring propellerflygplan. De
flesta av Europas flygtillverkare deltog.
Några exempel: SAAB, CASA, Dornier,

Författaren har fortfarande kvar
det SAAB SF-340 som användes för
tester. Det var ett mycket avancerat
system och fungerar fortfarande.
Högtalarringen runt flygkroppen
simulerar ljudet från propellrarna.
Det känns som att flygplanskroppen
flyger och ljudet är realistiskt inne
i kabinen. Detta underlättar tester
eftersom exakt samma ”flygcykel”
kan erhållas vilket inte går att göra
när en flygning sker på riktigt.
Dessutom är säkerhetskraven helt
annorlunda på marken.
ANC (Active Noise Control) ses
ibland som ett verktyg för att minska ljud (“motljudsteknik”), även i
många andra sammanhang. Högtalare sänder ut ”motljud” och mikrofoner läser av ljudet i olika positioner
och reglersystemet ser till att det
blir så lite ljud som möjligt. I fallet
SAAB 2000 handlade det om 32
högtalare och 72 mikrofoner. Kring
varje mikrofon blir det en ”tyst zon”
varför mikrofonerna måste placeras
strategiskt i kabinen.
En god tumregel för ANC är att
den “tysta zonen” blir 1/10-dels våglängd vilket gör att 200-300 Hz ofta
blir en övre gräns för vad som kan
hanteras när ljudet väl kommit ut i
luften (givet att vi inte kan komma
åt den primära källan). Den tysta
zonen blir då ca 34 cm vid 100 Hz.
Systemen måste oftast optimeras på
ett effektivt sätt med passiva (klassiska material för högre frekvenser)
och aktiv dämpning (elektroniska
system med ANC för låga frekvenser) för att minska störande ljud och
vibrationer över ett bredare frekvensområde. Används headset kan
högre frekvenser dock hanteras med
ANC-tekniken.

Högtalarringen runt flygkroppen simulerar ljudet från propellrarna. Det känns som att flygplanskroppen flyger och ljudet är realistiskt inne i kabinen.

I fallet SAAB 2000 handlade det om 32 högtalare och 72 mikrofoner. Kring varje mikrofon blir det en
”tyst zon” varför mikrofonerna måste placeras strategiskt i kabinen.

En god tumregel för ANC är att den “tysta zonen” blir 1/10-dels våglängd vilket gör att 200-300 Hz
ofta blir en övre gräns för vad som kan hanteras när ljudet väl kommit ut i luften (givet att vi inte
kan komma åt den primära källan).

ANC-tekniken kan även göra ven13

Anmäl din bostadsadress
Författaren gjorde ett
”Sten Broman-filter”
med ANC på 80-talet.
Det gick att plocka bort
dragspel ur musiken.

till leverans av föreningens tidning
AV ELISABETH SELANDER SEKRETERARE I SAMS RIKSSTYRELSE

REDAKTIONSRÅDET BER ALLA MEDLEMMAR
att anmäla sin bostadsadress till leverans av föreningens tidning.
Detta på grund av att ni, kära medlemmar, är svåra att nå
på de postadresser vi har till vårt förfogande.
Vid varje tidningsutgivning har vi ett antal returer och säkerligen ett
antal som aldrig kommer varken i retur eller er tillhanda.

tilationssystem tystare. Digisonix i USA
genomförde mängder med installationer
på 90-talet. Dock är det viktigt att notera
att ANC är ett ”plåster” i detta fall.
Systemet skulle inte bullra från början
om det hade gjorts rätt. Samtidigt är det
så att de passiva dämpsystemen kan stjäla
flöde och därmed även effekt. Genom att
göra fläktsystemet utan passiva material
får systemet tonala ljudkomponenter
men dessa kan sedan effektivt dämpas
med ANC och på detta sätt minska
energiförbrukningen. Detta har visats i
ett antal installationer. Detta gäller även
köksfläktar vilket även har visats i tester.
Författaren gjorde ett ”Sten Broman-filter” med ANC på 80-talet. Det
gick att plocka bort dragspel ur musiken.
Idag finns tekniken i fordon där ”dåliga
ljud” tas bort med ANC (lågfrekventa) och sedan sätts ”rätt ljud” till med
högtalarna. På detta sätt kan ljudbilden
optimeras. Författaren deltar i ett flertal
dylika internationella projekt. Nissan
Bluebird var tidiga, 1992. Bilen såldes
enbart i Japan pga Chaplin-patenten.
Honda introducerade ANC för sin minivan 2005.
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ANC-tekniken är som bäst om det är
kontinuerliga ljud, och toner. Transienta
ljud eller vibrationer (tillfälliga toppar)
är mycket svårare att hantera. Detsamma
gäller ljud som är bredbandiga (innehåller många toner eller ”pysljud”). Många
störande ljud är dock precis kontinuerliga, lågfrekventa och tonala. Perfekt för
ANC!

Redaktionsrådet för Riksförening SAMS tidning
Bengt Sahlin, Region 5
Elisabeth Selander, Region 5
Jessica Pondman Lagerström, Region 5
Martina Hallgren, Region 5

Eftersom dBA undertrycker lågfrekvens (mäter huvudsakligen över 300 Hz)
och ANC-tekniken är som bäst under
300 Hz, blir det inte mycket dämpning i
dBA. Därför fungerar inte ANC som ett
bra verktyg avseende lagstiftning (dBA).
Dock är det ett bra verktyg för HÄLSA
(dBZ). Lågfrekvent buller är tröttande
och tärande och ANC lämpar sig bra i
dessa fall. Även med 25 dB:s dämpning
för t.ex 100 Hz blir det kanske bara 2
dBA! Den upplevda skillnaden är dock
mycket stor. n
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Svenska Kraftnät
Krav i olika TR-dokument,
TR 13-01

Nya krav från beställare på

Utbildning som Bas-P/U
Min personliga reflektion är att dessa beställares krav är tydligare än Arbetsmiljölagstiftningens och Arbetsmiljöverkets krav. Finns det någon som har erfarenheter av att
andra beställare har andra eller tydligare krav så hör av er till mig så vi kan göra en
sammanställning av dessa för publicering.
AV BENGT SAHLIN, REGION 5

Trafikverket
Den 20 mars 2020 uppdaterade Trafikverket sina administrativa föreskrifter. I dessa föreskrifter har nu kravställningen på genomgången kurs uppdaterats - krav på
Bas-P/U kurs inte äldre än 5 år.

Krav på erfarenhet: Minimikrav på dokumenterad
kompetens och erfarenhet:
• Erfarenhet av systematiskt arbete med arbetsmiljö-, miljö-, elsäkerhets och kvalitetsfrågor.
• Erfarenhet av att identifiera och tillämpa relevant lagstiftning, rådande praxis, normer och
standarder inom arbetsmiljö-, miljö-, elsäkerhetsoch kvalitetsområdena: > Arbete med riskhantering och krav > Relevant arbete inom byggnadsoch anläggningsindustrin, energibranschen eller
från process- eller tillverkningsindustrin.
• Erfarenhet av samordningsansvar inom arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagstiftningen, byggherreansvar.
• Minst tre års relevant arbetslivserfarenhet enligt
ovanstående beskrivning av kompetens och
erfarenhet. Alternativ erfarenhet (enligt ovan)
från genomförandet av minst ett uppdrag från
start till slut inom byggnads- och anläggningssektorn eller underhållsverksamhet inom energibranschen.
• Genomförd utbildning i Bas-P och Bas-U.

• ESA-utbildning enligt gällande branschpraxis.
Verifikat som ska kunna uppvisas för att styrka
kompetenskraven:
• Bas-utbildning inkl. godkänt resultat på skriftligt
prov
• ESA-utbildning inkl. godkänt resultat på skriftligt prov
• CV (som visar på ovanstående kompetens och
erfarenhet)
• Referenser (som visar på ovanstående kompetens
och erfarenhet)
TR 13-02-03
Handläggare Bas-U ska:
• Ha kvalifikationer, erfarenheter och kompetens
enligt lämplighetskrav i bilaga 1.
• Bas-utbildning får inte vara äldre än tre år, intyg
ska kunna styrkas för beställaren.
• Vara svensktalande men även kunna kommunicera på i förväg fastställt språk som förstås av alla
på arbetsplatsen.
• Som minimikrav genomföra arbetsuppgifter som
framgår av bilaga 2.
För att se arbetsuppgifterna i sin helhet hänvisas till
arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter. n

I textavsnitten framgår nya krav för den som leder, men
även den som handlägger, Bas-P/U arbetsuppgifter.
• Person som leder arbetet som Bas-P skall styrka att
utbildningen är max fem år gammal. Övriga som handlägger Bas-P arbetsuppgifter ska redovisas i sin organisation och kunna styrka följande: Bas-P utbildning som
är max fem år gammal från anbudsdagen.
• Person som leder arbetet som Bas-U ska styrka följande: Bas-U utbildning som är max fem år gammal från
anbudsdag. Övriga som handlägger Bas-U arbetsuppgifter ska redovisas i organisationen och kunna styrka
följande: Bas-U utbildning som är max fem år gammal
från anbudsdagen.
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Arbetsmiljön och det nya coronaviruset
— tankar och tips från Prevent
AMANDA WOLGAST, PROJEKTLEDARE OCH ARBETSMILJÖOMBUD PÅ PREVENT OCH MEDLEM I SAMS REG 5

När coronakrisen var ett faktum i Sverige bildades en särskild arbetsgrupp på Prevent för att
snabbt kunna ta fram information och stöd till arbetsplatserna. På Prevents webb skapades samlingssidan Arbetsmiljön och nya coronaviruset som en plattform där man hittar all information,
verktyg och länkar. Sidan uppdateras ofta och är mycket välbesökt, vi ser att den verkligen behövs.

B

land det första vi gjorde var att ta
fram en helt ny checklista, corona
och covid-19. Den kan användas för att
undersöka arbetsmiljön ur olika aspekter som smittrisker, kommunikation,
distansarbete, kunskaper och oro. Den
finns i en elektronisk version där det
är enkelt att gå in och uppdatera ofta.

hjälp av skyddsombudet?
Till sist vill vi nämna att vi har en
mejlskola om arbetsmiljön och det nya
coronaviruset som består av tre brev.
Mejlskolan är liksom allt annat som
nämns i den här artikeln utan kostnad,
bara att använda eller rekommendera
till andra!

För de som normalt utsätts för
smittrisker finns en annan checklista
som heter just smittrisker. För de som
vill undersöka kontorsarbetsplatsen
hemma, finns en uppdaterad checklista
om arbete vid skärm. Ett nytt exempel
på riskbedömning och handlingsplan
för corona och covid-19 finns också på
samlingssidan och i slutet finns länkar
till en mängd coronarelaterade artiklar
och andra bra informationskällor

Så, hur fungerar distansarbetet
hos oss?
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Årsmöte i Region 1-2
AV JOHAN NYLANDER, ORDFÖRANDE REGION 1-2

Årsmöte avhölls via skype den
19:e mars. Precis som i övriga
regioner så fick vi ändra våra
planer, ursprungligen skulle
mötet ha hållits någorlunda mitt
i regionen, Örnsköldsvik. Studiebesök hade bokats in på Nouryons kemiska fabrik i Domsjö,
där säkerhetsarbetet får ta stor
plats. Vi hoppas vi får ha det
innestående.

R

edan ifjol möjliggjorde vi
deltagande på distans vilket
några utnyttjade vilket
i princip är en förutsättning för
många att kunna delta med tanke
på att det är drygt 100 mil mellan

Vi får kontinuerligt information
genom digitala informationsmöten
och intranätet. Cheferna har tätare
avstämning med varandra och med
oss medarbetare än vanligtvis. Vi har
också möjlighet att få extern hjälp om
vi behöver extra stöd just nu, med till
exempel oro, sorg eller riskbruk.

Efter samlingssidan började vi att
se över vårt material om kriser. En ny
webbsida Krissituationer kopplade
till corona och covid-19 skapades, där
det finns information om krishantering, krisstöd, krisplan och krisgrupp,
anpassad till den rådande situationen
med en pågående kris. Här finns också
nerladdningsbara mallar och exempel
samt en checklista.
Prevent har sedan ett tag tillbaka
podden Jobbfika. I avsnittet ”Vad händer med arbetsmiljön i coronatider?”
förs samtal kring; Hur skapar man en
säker och trivsam arbetsplats i coronatider? Hur ska man tänka kring risken
för smitta, arbetstagare som tillhör en
riskgrupp, distansarbete, vad krävs av
chefen i kristider och hur kan man ta

hålla utbildningar på distans. Vi fick
tidigt riktlinjer för oss själva och
besökare som varit i riskområden, det
ökade tryggheten i det initiala skedet
när många kom hem från sportlovsresor. När Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansarbete kom
så gick vi över till det, men kontoret är
också öppet.

RAPPORT FRÅN REGION 1-2

För att den fysiska arbetsmiljön ska
vara bra även hemma har alla har fått
möjlighet att få hemleverans av extern
skärm, headset och kontorsstol. Alla
har fått tillgång till en portal med
webbutbildningar i de datorprogram
vi använder inklusive videokonferens.

Hur gör vi?
Ni kanske är nyfikna på hur Prevent
hanterar coronakrisen för sin egen personal? Vi har mycket bra information
till andra, men lever vi som vi lär?
Det som påverkades direkt var vår
stora utbildningsverksamhet, där vi
snabbt fick ställa om till att kunna

Fika är viktigt! Så det kör vi digitalt.
Oftast med avdelningen och ibland
gemensam ”diggifrukost” i stället för
den fredagsfrukost vi annars har. För
att uppmuntra oss att lämna skärmen,
röra på oss och komma ut mer har vi
en stegutmaning.
På det stora hela fungerar det riktigt
bra, men vi tror att många med oss
längtar tills vi kan börja ses igen på
vårt vanliga kontor! n

vår södra och norra gräns. I år deltog 11 medlemmar, vilket är några
färre än ifjol, Spridningen geografiskt var från Hudiksvall i syd till
Gällivare i norr.
Det skedde inga större förändringar i styrelsen, sedan i fjol hade
vi en vakans som nu tillsattes.
Sandra Flinthammar som arbetar
som arbetsmiljöingenjör på AFRY
valdes in som ledamot och senare
även som suppleant i Riks. Hon
presenterar sig närmare på annat
håll i tidningen. Vi fick även en
komplett valberedning då PG Fahrbring nu är en del av den.
Efter årsmötet hade vi en diskussion om behov av kompetensut-

veckling, bland annat utifrån den
enkätundersökning som genomfördes under hösten 2019. Som ett
resultat av den är ett antal utbildningsinsatser inplanerade under
året. Tyvärr har vi fått skjuta på en
del och en inplanerad bullerutbildning i Örnsköldsvik hoppas vi kunna genomföra senare i år. Intresset
för att delta var i alla fall stort. En
utbildning vi kommer att genomföra är inom området mätning &
mätstrategier som hålls på distans
under ledning av Ingrid Liljelind.
Återkommer med referat från den i
nästa nummer.

I GRUNDEN är jag pedagog med

lång erfarenhet av gruppdynamik och
utbildningsfrågor. Jag har erfarenhet
av industrin från roller som processoperatör, arbetsmiljöingenjör, utbildare
i processteknik och arbetsmiljö.

ning i ett förebyggande perspektiv ger
ett hållbart arbetsliv och förbättrar
säkerheten och människors hälsa
och välbefinnande på arbetsplatsen,
samtidigt som verksamhetens krav och
effektivitet beaktas.

JAG TROR PÅ att skapa förutsätt-

MITT FOKUS JUST NU är säker

ningar och medvetenhet så att alla har
möjligheten, viljan och förståelsen av
att ta ansvar för sin egen arbetsmiljö
och säkerhet såväl fysiskt som socialt.

kemikaliehantering, hamnskydd samt
allmän systematik för en bra arbetsmiljö inom pappers-massa industrin.

MIN "RÖDA TRÅD" i arbetsmiljöar-

Sandra Flinthammar Arbetsmiljöingenjör
på AFRY (fd ÅF)
Nyvald i styrelsen SAMS region 1 & 2
samt nyvald till SAMS Riks

betet är att utbilda samt att förtydliga
för verksamheten hur lagar-förordningar och forskning kan följas och
därigenom bli ett stöd för olika
verksamheter. Att driva utvecklingen
och förbättrandet av arbetsmiljön
med inriktning mot utbildning,
riskbedömning, mätning och utred-

JAG ÄR UPPVÄXT på en liten ö i
Stockholms skärgård och flyttade upp
till Hälsingland i min ungdom. Bor nu
i Hudiksvall och är även mycket uppe
i stugan vi har i Björnrikes vackra
natur.
MIN FRITID ägnar jag åt att vara med

min familj och vänner, till vandring i
fjällen, sång och bugg.
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Årsmöte i Region 5
AV ELISABETH SELANDER, REGION 5

SAMS Region 5 har haft årsmöte via ZOOM den
5 maj. Deltog gjorde 13 medlemmar.
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
förvaltningen. Mötet beslöt om oförändrad årsavgift på 250
kr. Med 250 kr till riksföreningen blir total medlemsavgift
500 kr.

Styrelsen består av följande medlemmar

Övrig fråga som togs upp var;
SAMS- Sveriges arbetsmiljöspecialister. blir föreningens nya
namn vilket kom att beslutas på riksföreningens årsmöte
den 14 maj.

• Linda Pålsson, ledamot

• Elisabeth Selander, ordförande

SAMS Region 5 bjuder in till träff

• Amanda Wolgast, sekreterare

Föreningens stadgar § 1, 2 och 7, kommer att ändras till följd
av namnbytet och en mer digitaliserat arbetsgång. Det nya
namnet kommer att presenteras tillsammans med information om föreningen för organisationer, myndigheter,
SVT, Prevent och på plattformar för sociala medier.

• Christine Wik, kassör

på Arlanda Byggbranschens Säkerhetspark
den 19 augusti 2020

• Karin Grahn, ledamot
• Johan Bark, suppleant
• Michael Engelberg, suppleant
• Niklas Nilsson, suppleant

Byggbranschens Säkerhetspark, Kolstavägen 20, Märsta

Datum:

Onsdagen den 19 augusti 2020

Tid:

Kl 13.00 – 16.00

Anmälan: Via mail till niklas.nilsson@risktec.se eller
elisabeth.selander@live.se
Inbjudan sänds ut till medlemmarna i Region 5 men även medlemmar

Försommar-AW i Region 5

från andra regioner är välkomna!

Styrelsen för SAMS Region 5 hade sitt
första möte IRL den 9 juni i utomhusparken ”Lasse i Parken”.

Välkomna för att möta nya och gamla kollegor!

E

n trevlig utomhus servering / pub som också
bjuder på underhållning under sommarhalvåret.

För Styrelsen i SAMS Region 5
Niklas Nilsson/Elisabeth Selander
Foto: ”Lasse i Parken” - Google

I dessa Covid-19 tider så träffades styrelsen utomhus och hade ett styrelsemöte.
Därefter följde ett medlemsmöte vars inbjudan
var en försommar-AW.

Byggbranschens Säkerhetspark
En fysisk träningsanläggning där människor som
arbetar i byggbranschen ges möjlighet att i grupp
praktisera säkerhet och reflektera kring beteende
och attityder.
Säkerhetsparkens utbildningar drivs av Byggbranschens Utbildningscenter, som är en del av
Byggföretagen.
Syftet med säkerhetsparken är att öka förståelsen för hur beteenden påverkar de beslut som

Det kom 9 medlemmar som under trevliga former samspråkade om hur våren förflutit under
denna Corona pandemi.
Vi kunde konstatera att de flesta drabbats på ett
eller anat sätt och att alla hade förflyttat sitt kontor till hemmet. Någon besökte sin arbetsplats då
Deltagare på träffen Foto: Christine Wik
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Plats:

fattas på arbetsplatsen individuellt och i grupp.
Vi uppfattar risk olika eftersom vi påverkas av
våra erfarenheter. Genom att reflektera över
beteenden i uppbyggda stationer och scenarion
skapar man en god insikt över det egna beteendet. I grupp får man träna upp sin helhetssyn,
självinsikt och förmåga att lösa problem samt att
samarbeta och övertyga andra.

Kontorsarbetsplats hemma
Foto: Elisabeth Selander
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Årsmöte i Region Mitt

Riksföreningen SAMS

AV CAROLA JANSSON, REGION MITT

Sveriges Arbetsmiljöspecialister

Region Mitt hade årsmöte den 19 mars via Skype. Tanken var att vi skulle träffas i Katrineholm i SKFs
lokaler och ha en utbildningsdag i samband med årsmötet, men under rådande omständigheter var
det inte genomförbart.

Utbildningsdagen kommer att flyttas till hösten, när ny
tid och plats blir bestämt kommer en inbjudan, den kommer även att finnas på hemsidan.

Styrelsen för Region Mitt består av:

Förhoppningsvis kan vi ha samma innehåll som det var
planerat för, vilket är:

• Frida Nilson, BillerudKorsnäs – Ledamot

• Samordning, BasP, BasU – Jämförelser, samt
• Hudexponering – Hälsoeffekter och riskhantering.

• Hans Frölind, BillerudKorsnäs – Revisor

• Mats Johansson, Dala hälsan – Kassör

• Eva-Karin Karlsson, Lloyd – Suppleant
• Kerstin Karlsson, Arbetsmiljöingenjören – Ordförande

Årsmöte Region 9

AV ELISABETH SELANDER, SEKRETERARE I SAMS RIKSSTYRELSE

O

rdförande Mats Andersson
hälsade alla närvarande medlemmar välkomna. Jan Anders
Kipping redogjorde för revisionsberättelsen. Granskning genomförd, enligt
god revisionssed. Granskningen ger en
bra bild hur det står till i föreningen.
Revisorerna rekommenderade årsmötet
att ge styrelsen ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
2019 beslöts enhälligt av årsmötet.
MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

AV XX, REGION 9

Årsmötet för Region 9 hölls torsdag den 23 april 2020 vid Lunds företagshälsovård och
Skype. Vi höll ett digitalt möte med 7 medlemmar på distans och med sekreterare och 2
ytterligare gemensamt i ett konferensrum.

Själva årsmötet var odramatiskt och det blev återval på allt, enligt följande:
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Riksförening SAMS Sveriges Arbetsmiljöspecialister höll årsmöte den 14 maj 2020
digitalt via Skype med anledning av Coronapandemin. 17 medlemmar närvarade.

• Carola Jansson, Sundarbetsmiljö – Sekreterare

RAPPORT FRÅN REGION 9

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

• Marie Rasmusson, ordförande

• Jan-Eric Karlsson

• Tomas Abrahamson, kassör

• Linda Fransson

• Bertil Winér, sekreterare

• Johan Månsson-Rosén

• Per Blomqvist

• Jakob Riddar

• Camilla Wagner

Årsmöte 2020 för Verksamhetsåret 2019

Namnbyte: Beslut om namnbyte av
föreningen från FTF Arbetsmiljö till
SAMS Sveriges Arbetsmiljö
Specialister.
Stadgeändring: Beslut om stadgeändringar (Utsänt till medlemmarna).
Ny text - Föreningens namn, tydliggöra
föreningens syfte, tydliggöra skriftlig
kallelse till årsmötet samt beträffande
närvaro vid röstningsförfarande.
BUDGET
Styrelsens förslag till budget samt
fastställande av medlemsavgift för
verksamhetsåret.
Kassören genomgick styrelsens budgetförslag med kommentarer. Beslut:
Medlemsavgift 250 kronor ordinarie
medlem samt 100 kr för student och
pensionär till Riksföreningen. Års-

mötet godkände styrelsens förslag till
budget för 2020-2021.
INFORMATION
Samverkansforum - Flyttas till hösten 2020. Styrelsen återkommer när det
närmar sig, då det i nuläget är oklart
om huruvida det är möjligt med fysiska
möten till hösten.
Preliminärt innehåll
• Arbetsmiljöverkets remiss ang ny
struktur – tiden flyttad till
31 december 2020.
• Marknadsföring
• Verksamhetsplan
Pressrelease till olika intressenter med anledning
av namnbytet
Syftet med pressmeddelandet är att
dels informera om vårt namnbyte, dels
att informera/påminna om vår
kompetens i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det beslutades på
årsmötet att föreningen sänder ut
ett pressmeddelande via respektive
ordförande i regionerna till samtliga
medlemmar i förväg.

Den nya Riksstyrelsen består av
följande medlemmar
Ordinarie ledamöter:
• Mats Andersson, Region 8, omvald,
ordförande
• Bengt Sahlin, Region 5, 1 år kvar,
kassör
• Elisabeth Selander, Region 5, omvald, sekreterare
• Jessica Pondman Lagerström, Region 5, omvald
• Ann-Beth Antonsson, Region 5, 1
år kvar
• Hans Åhman, Region 5, 1 år kvar
• Lars Bergh, Region 5, 1 år kvar
Suppleanter:
• Kerstin Karlsson, Region Mitt,
(Region 6), omvald, 1 år
• Thomas Lagö, Region 7, omvald, 1 år
• Bertil Winér, Region Syd, (Region
9) omvald, 1 år
• Sandra Flinthammar, Region Norr/
Region 1-2, nyvald, 1 år
Föreningen kan nu glädjas åt att alla
regioner är representerade i styrelsen.n

LOGOTYPE
Ny logga förevisades. Logotypen
visades upp för de närvarande medlemmarna.
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Returadress:

SAMS Sveriges Arbetmiljöspecialister
c/o Bengt Sahlin
Vardövägen 34
136 58 Vega

Trevlig sommar!

samssverige.se

