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Hej alla  
medlemmar  

i SAMS!
Så där ja!  Vi har nu framför oss ett 
nytt verksamhetsår med förhoppnings-
vis många efterlängtade möten – till 
det är våren i antågande med längre, 
ljusare dagar. 

I SAMS Riks har vi många spännande  
saker på gång under året som ger 
utveckling och mervärde för oss med-
lemmar. 

På Riks årsmöte berättar vi mer, så 
håll utkik efter kallelsen på hemsidan.

Med önskan om en 
härlig vår

Jessica

Annonserbjudande
Annonsera i tre nummer  

få den tredje annonsen gratis.

Helsida: 4900 kronor
1/2 sida: 2500 kronor 
1/4 sida: 1500 kronor

Kontakta 
Jessica Pondman Lagerström

jessica.pondmanlagerstrom@tyrens.se
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AV BENGT SAHLIN, REGION STOCKHOLM/GOTLAND

Uppföljning medicinska kontroller 
- Arbetsmiljöverkets info och verktyg

I tidningen SAMS nr 3 2021 skrev vi om Sveriges Företagshälsovård och om en del av de rikt-
linjer och analysverktyg som organisationen har givit ut. Vi skrev också om hur en företags-
hälsovård ”Täbyhälsan” arbetar med medicinska kontroller. Dessutom skrev vi om erfaren-
heter av medicinska kontroller hos en kund inom bygg- och anläggningssektorn skiftgående 
personal och med bergarbeten. I den här artikeln vill vi redovisa den nya information och de 
verktyg som Arbetsmiljöverket har på detta område. 

Det finns en vägledning till föreskrif-
terna om medicinska kontroller på 

Arbetsmiljöverkets hemsida, av.se:
• Hälsa och Säkerhet/Medicinska kon-

troller och hälsoundersökningar i ar-
betslivet/Vägledningar – medicinska 
kontroller. 

• Vägledningen är uppdelad i två de-
lar. Den ena delen är för arbetsgivare 
och den andra för den som utför den 
medicinska kontrollen.

Arbetsgivaren 
Arbetsgivaren ska alltid göra allt som 
går att göra, för att förhindra att arbets-
tagaren utsätts för ohälsa eller skada. 
Alla arbetsmiljöer ska därför riskbe-
dömas med avseende på risken för att 
ohälsa eller skada uppstår. Risker för 
ohälsa i arbetsmiljön ska i första hand 
tas bort. Om det inte går att ta bort 
risken helt, ska arbetsgivaren se till att 
risken så långt som möjligt minime-
ras. Om arbetsgivaren gjort allt som är 
möjligt, för att bli av med risken, men 
risken för ohälsa eller skada ändå kvar-
står, kan det bli aktuellt att undersöka 
arbetstagarens hälsa.

När det gäller ensamföretagare så om-
fattas de av regler om medicinska kon-
troller, enligt AFS 2019:3, om de arbetar 
med
• Allergiframkallande kemiska pro-

dukter
• Fibrosframkallande damm
• Metaller

I medicinska kontroller och hälsounder- 
sökningar kan samtal, frågeformulär,  
kroppsundersökningar och provtag-
ningar ingå. Läkarundersökningar kan  
vara en del av den medicinska kon- 
trollen. 

Den vägledningen för arbetsgivaren som  
Arbetsmiljöverket har publicerat om-
fattar 34 sidor. Du hittar den under 
Publikationer/Vägledning/Vägledning 
till dig som är arbetsgivare, medicinska 
kontroller 11-01-2019.

Man skall dock vara observant på att 
inhyrd personal också berörs i denna 
handledning. Innehållet i vägledningen 
för arbetsgivare har mycket tydlig in-
formation.

En arbetsgivare kan också behöva följa 
andra paragrafer i AFS 2019:3, till exem-
pel om sanktionsavgifter för den som 
bryter mot reglerna eller om utländska 
tjänstbarhetsintyg.

En viktig punkt för att kunna använda 
en arbetstagare är tjänstbarhetsbedöm-
ningen.

Vissa arbeten får arbetsgivaren bara låta 
de som har ett tjänstbarhetsintyg utfö-
ra. Läs om reglerna i vägledningen för 
arbetsgivare. 

Det gäller arbete: 
• med vissa kemiska produkter och 

ämnen,
• med asbest, vissa syntetiska oorga-

niska fibrer eller kvarts, 

• göra de åtgärder som behövs för att 
förebygga ohälsa och olycksfall i ar-
betet.

En arbetsgivare kanske inte får veta allt 
som kontrollen visade, eftersom vissa 
saker kan skyddas av sekretess eller tyst-
nadsplikt.

Den som utför medicinska 
kontroller
Den andra vägledningen riktar sig till 
den som utför medicinska kontroller. 

Dessutom finns en rad mallar som en 
medicinare kan använda för tjänstbar-
hetsintyget. Det finns en rekommenda-
tion i denna vägledning. En medicinsk 
kontroll med bedömning för tjänstbar-
hetsintyg består av flera undersökningar 
och moment. Av logistiska skäl går det 
inte alltid att utföra allt vid ett och sam-
ma tillfälle. Det är lämpligt att det inte 
går mer än 2 månader från den medicin-
ska kontrollens start, till tjänstbarhets-
intygets första giltighetsdag.

Inom varje område finns information 
som stöd i den medicinska kontrollen. 
Exempel Vibrationer. 
• Arbetsmiljöer där vibrationer kan 

förekomma 
• Besvär som kan uppstå 
• Exempel på återkoppling till arbets-

givaren samt 
• En tidsmässig beskrivning av när me- 

dicinska kontroller skall genomföras 
tidsmässigt.

Beställning av medicinska kontroller 
kan lämpligen göras med den mall som 
AV publicerat på AV.se: Hälsa och sä-
kerhet/mallar för beställningsblankett 
och tjänstbarhetsintyg/beställning…enl 
AFS 2019:3.

Läkare ska fylla i en blankett (tjänstbar- 
hetsintyg) om det har gjorts en bedöm-
ning för tjänstbarhetsintyg på en arbets-
tagare enligt föreskrifterna om medicin-
ska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3). 

Följande blanketter finns:
• Allergiframkallande 
• Bly 
• Dykeriarbete 
• Fibrosframkallande damm 

• Fibrosframkallande damm vissa 
syntetiska och oorganiska fibrer.

• Kvarts 
• Kadmium 
• Klättring med stor nivåskillnad 
• Kvicksilver 
• Rök och kemdykning 

Arbetsmiljöverket har också på sin hem- 
sida informerat hur en läkare i vissa fall 
ska anmäla sjukdomar som kan ha sam-
band med arbetet och arbetsmiljön. En 
sådan anmälan ska skickas till Arbets-
miljöverket.

Krav på medicinska kontroller och hälso- 
undersökningar finns i fler föreskrifter 
än i AFS 2019:3. Dessa kan man hitta i 
Prevents checklista. Här kommer dock 
en sammanfattning från Arbetsmiljö-
verkets hemsida.

Buller. I 16 § i föreskrifterna om buller 
AFS 2005:16 framgår när en hörselun-
dersökning ska göras. 

Smittrisker. I 10 § i föreskrifterna om 
smittrisker framgår när vaccinationer 
och andra medicinska åtgärder blir ak-
tuella. 

Arbete med försöksdjur. I 11–12 §§ i 
föreskrifterna om arbete med försöks-
djur framgår när vaccinationer och 
medicinska kontroller blir aktuella.

Elektromagnetiska fält. I 33 § i före-
skrifterna om elektromagnetiska fält 
framgår när en hälsoundersökning kan 
bli aktuell.

Artificiell optisk strålning. I 12 § i före-
skrifterna om artificiell optisk strålning 
framgår när en medicinsk kontroll kan 
bli aktuell.

Arbete vid bildskärm. I 6 § i föreskrif-
terna om arbete vid bildskärm framgår 
när en synundersökning kan bli aktuell.

Minderåriga. I 5 § i föreskrifterna om 
minderåriga i arbetslivet framgår när en 
medicinsk kontroll kan bli aktuell.

Flygpersonal inom civilflyget. I 3 § i 
föreskrifterna om hälsoundersökning av  
flygpersonal inom civilflyget framgår när  
en hälsoundersökning kan bli aktuell.

Sanktionsavgifter
Då det finns sanktionsavgifter så är det 
viktigt att en arbetsgivare får klart för 
sig vilka sanktionsavgifter denne kan 
drabbas av. När Arbetsmiljöverket gör 
inspektion, kommer AV att besluta att 
arbetsgivaren ska betala en sanktionsav-
gift om denne låter en arbetstagare 
• som inte har tjänstbarhetsintyg, ut-

föra arbete som kräver tjänstbarhets-
intyg 

• utföra ett arbete som kräver tjänst-
barhetsintyg, trots att tjänstbarhets-
intyget saknar vissa viktiga uppgifter

• som inte har genomgått de biologiska  
exponeringskontroller som krävs, ar-
beta med bly, kadmium eller kvick-
silver 

• arbeta med bly kadmium eller kvick-
silver, trots att halten i blodet ger ar-
betsförbud. 

Om Arbetsmiljöverket beslutar att ar-
betsgivaren ska betala sanktionsavgift, 
betalar denne 
• 150 000 kronor, om denne har 500 ar-

betstagare eller fler 
• 15 000 kronor, om denne har 1 arbets- 

tagare 
• 15 000 + (271 * antalet arbetstagare) 

kronor, men högst 150 000 kronor, 
om denne har 2–499 arbetstagare. 
Sanktionsavgiften beror alltså på hur 
många som arbetar i verksamheten. 
Både anställda och inhyrda arbets-
tagare räknas. De räknas som en ar-
betstagare var, oavsett om de arbetar 
heltid eller deltid.

Vi på SAMS hoppas att denna artikel 
samt tidigare artiklar om medicinska 
kontroller ger våra kollegor en tydlig in-
formation på området. Vi hoppas också 
det kan vara till nytta för våra kollegor 
inom olika yrken på företagshälsocen-
traler liksom för andra arbetsmiljöspe-
cialister. n

• med bly, kadmium eller kvicksilver, 
• som är särskilt fysiskt ansträngande.

Arbetsgivaren ska anordna biologisk ex- 
poneringskontroll, med blodprov för de 
arbetstagare som arbetar med bly, kad-
mium och kvicksilver. I vägledningen 
finns en väldigt tydlig beskrivning av 
varje område och vilka paragrafer som 
berörs i regelverket.

Sedan kommer en information om resul-
taten från den medicinska kontrollen.

Arbetstagaren ska få: 
• resultatet från kontrollen 
• den information och de råd som ar-

betstagaren kan behöva, enligt det 
kontrollen visade, till exempel vad 
arbetstagaren behöver tänka på i ar-
betet eller skydda sig ifrån i arbets-
miljön 

• tjänstbarhetsintyget, om läkaren har 
skrivit ett. 

Som arbetsgivare ska du få tjänstbar-
hetsintyget, om läkaren har skrivit ett. 

Om kontrollen visar att arbetstagare 
verkar ha besvär eller sjukdomar som 
kan bero på arbetet, ska arbetsgivaren 
få veta det. 

Arbetsgivaren ska: 
• ta del av resultatet (läsa eller höra 

det) 
• använda resultatet i ditt systematiska  

arbetsmiljöarbete, när arbetsgivaren 
riskbedömer och åtgärdar arbetsmil-
jön 

https://www.av.se
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Erfarenheter från en byggarbetsplats 2022
Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält finns överallt i vår miljö.  
Men vad är skadligt? Hur är det reglerat?

Min erfarenhet av elektromagneti- 
ska fält är från byggnation av ett 

nytt ställverk i anslutning till ett kärn- 
kraftverk. Vi skulle bygga detta ställverk 
och nya uppkopplingar under befintliga 
luftledningar. Dessa bestod av tre styck-
en 4 kilovolts utgående ledningar samt 
en stycken 10 kilovolt ingående ledning.

På det bygget gällde det att hålla av-
stånd till ledningar i drift. Några risker? 
Vi upptäckte att en stor grind gjord av 
metall gav en mindre ljusbåge när man 
skulle ta i den. Metallen var uppladdad. 
Det visade sig att leverantören missat i 
jordningen.

Vi hade under vinterhalvåret också  
rapporter på att någon arbetstagare  kän- 
de sig trött och hade näsblod ofta. Det 
hade från ett liknande ställverksbygge 
rapporterats om samma saker. Detta för- 
anledde att vi lät genomföra medicinska  

kontroller. Dessa undersökningar gav 
inget resultat. Med hjälp av en utrustning  
från kärnkraftverket gjordes mätningar  
av det elektromagnetiska fältet under 
kraftledningar i drift samt referensmät-
ningar utanför arbetsområdet. Värdena 
som uppmättes var relativt låga. Med 
anledning av de båda undersökningarna 
som inte gav något resultat tillkallades 
en expert som informerade all perso-
nal om elektromagnetiska fält. Därefter 
hade vi inga fler rapporter om påverkan 
hos arbetstagarna. Företagshälsovården  
noterade dock arbetstagarnas rapporter 
om ohälsa.

Med anledning av mina erfarenhet-
er kan jag rekommendera arbetsmiljö- 
ingenjörer/specialister att använda sig 
av Prevents och Arbetsmiljöverkets lätt- 
tillgängliga och informativa material 
om elektromagnetiska fält.

Det finns information på Arbetsmil-
jöverkets hemsida:Hälsa och säkerhet/
Elektromagnetiska fält.

Föreskrifterna AFS 2016:3 om elek-
tromagnetiska fält innehåller gränsvär-
den och bygger på EU-direktiv 2013/35/
EU, om yrkesmässig exponering för 
elektromagnetiska fält.

På AVs hemsida beskrivs också tre 
vägledningar från EU, risker med elek-
tromagnetiska fält, direkta effekter på 
kroppen, indirekta effekter på medi-
cinsk utrustning, Riskbedömning, ex-
poneringsbedömning, när mätningar 
behöver göras, Förebyggande åtgärder 
m.m.

Prevent har nu en egen information 
och vägledning kring elektromagnetiska 
fält: Jobba med arbetsmiljö/Fysisk ar-
betsmiljö/Elektromagnetiska fält.

AV BENGT SAHLIN, REGION STOCKHOLM/GOTLAND

Prevent har förslag till arbetsgång för att 
tillgodogöra sig information och kunskap:
• Läs informationen här på prevent.se
• Läs sedan (parallellt) AFS 2016:3 och de 

tre vägledningar som finns att ladda ner 
längre ner på sidan.

• Läs guiden Elektromagnetiska fält – risk-
bedömning och mätning som är indelad 
i åtta steg. 

• Stegen beskriver bland annat hur du som 
arbetsgivare kan avgöra om ni berörs av 
kraven för emission av elektromagnetis-
ka fält, hur man genomför eller beställer 
en mätning, vad en mätrapport bör inne-
hålla samt hur man bör tänka kring in-
struktioner och skyltning på platser där 
risker förekommer.

Det finns flera video som ger tydliga och 
praktiska förklaringar både vad elektromag-
netiska fält är, hur de påverkar oss samt mät-
ningar och åtgärder.

På Prevents hemsida finns också kontakt-
uppgifter för inhämtning av referensmät-
ningar.

Prevent skriver också att hälsan ska på-
verkas. Det krävs dock stora strömmar eller 
höga spänningar. Starka elektromagnetiska 
fält kan till exempel störa pacemakers och 
andra implantat, och ännu starkare fält kan 
till och med påverka kroppen direkt. Gravi-
da bör exempelvis inte arbeta med utrust-
ning som alstrar starka elektromagnetiska 
fält eftersom fostret kan påverkas negativt. n
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Detta är en fråga som aktualiserats  
under senare år. Redan inför re- 
videringen av föreskrifterna om  

hygieniska gränsvärden (nuvarande AFS  
2018:1) föreslog Arbetsmiljöverket en 
sänkning av gränsvärdet till 0,05 mg/m3.  
Det föreslaget drogs sedan tillbaka av  
Arbetsmiljöverket och det gamla gräns- 
värdet på 0,1 mg/m3 för respirabel kvarts  
ändrades inte.

Som jag förstår det finns det en samsyn  
om hälsoeffekterna av kvarts, där man  
inte enbart ska ta hänsyn till risken  
för silikos och lungcancer utan även  
andra allvarliga och potentiellt dödliga  
sjukdomar som KOL (kronisk obstruk- 
tiv lungsjukdom), ledgångsreumatism,  
njursjukdom och hjärtsjukdom. Ett 
gränsvärde som enbart bygger på hälso-
bedömningar borde ligga på 0,025 mg/
m3, enligt vad Maria Albin tidigare sagt 
(hon var med på SAMS årsmöte och 
pratade om detta för några års edan).

Skälet som uppgivits för att inte sän-
ka det svenska gränsvärdet var att vi 
skulle invänta EU och anpassa oss till 
EU:s beslut. Säkert har det också haft 
betydelse att svensk byggindustri tyck-
er att det är svårt att klara gränsvärdet 
speciellt om det skulle halveras. Det är 
bara att notera att vi i Sverige som tidi-
gare inte var rädda för att gå i bräschen 
för god arbetsmiljö idag intar en försik-
tigare position.

Eftersom kvarts är cancerklassat, 
påverkas diskussionen om gränsvärdet 
för kvarts inom EU av diskussionerna 
om Carcinogen- och mutagendirektivet 
2004/37/EC. Inom arbetsmiljöområdet 
är detta ett högprioriterat direktiv och 
flera initiativ har tagits baserat på detta 
direktiv. Det är därför inte osannolikt 

att det kommer en sänkning av EU:s 
indikativa gränsvärde för kvarts inom 
några år.

Vad är då de praktiska konsekvenser-
na av en sänkning av gränsvärdet? Till 
stor del handlar det om dammexpo-
nering i byggindustrin i samband med 
vissa dammande arbetsmoment. Natur-
ligtvis förekommer kvartsexponering 
också i andra branscher. Byggindustrin 
är en mycket komplex verksamhet. Någ-
ra stora företag dominerar i kombina-
tion med ett stort antal mindre företag 
som är underentreprenörer, varav en hel 
del från andra länder. Ska man sänka ex-
poneringen för damm och kvarts, krävs 
god följsamhet till ett stort antal ruti-
ner för att minska bildning och sprid-
ning av damm (en del av dessa rutiner 
beskrivs i rapporterna nedan). Det kan 
förstås försvåras av språksvårigheter och 
skillnader i synen på arbetsmiljö och sä-
kerhet i kombination med konkurrens 
där låga priser kan innebära att det 
finns mindre tid för säkerhetsarbetet.

Vill du ha koll på vad som krävs för 
att klara det nuvarande gränsvärdet för 
kvarts? Kolla rapporterna från IVL om 
referensmätningar för kvarts. Utgående 
från mätningar på olika arbetsplatser 
har slutsatser dragits om vilka åtgärder 
som ger tillräckligt skydd mot kvartsex-
poneringar som överskrider gränsvär-
det. 

Sten- och betongdamm som före-
kommer inom byggindustrin är ett 
damm med hög densitet, vilket innebär 
att det krävs kraftiga och effektiva utsug 
i maskiner för att fånga in dammet. De 
utvärderingar som gjorts (se rapporten 
från 2012 nedan, senare mätningar vi-
sar likartade resultat) tyder på att det 

kan fungera, men för en del dammande 
moment, räcker utsugen inte till för att 
hålla kvartshalterna under gränsvärdet. 
Befuktning är ett bra komplement, men 
fungerar inte heller tillräckligt bra för 
en del av de mest dammande arbetsmo-
menten. Luftrenare används, men de 
minskar bakgrundshalten i lokalerna 
(vilket förstås är bra) men den som ut-
för det dammande arbetet skyddas inte 
av luftrenare.

Det är väl bara att konstatera att när 
det gäller kvarts, så … fortsättning föl-
jer. Både när det gäller gränsvärden och 
åtgärder och hur man kan få åtgärderna 
att fungera i praktiken på arbetsplatser-
na.

Vad är ett rimligt  
gränsvärde för kvarts?

Du och jobbet har publicerat en debattartikel av Maria Albin och Per Gustavsson, både pro-
fessorer på Enheten för arbetsmedicin, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. De 
argumenterar för en sänkning av gränsvärdet för kvarts. Läs artikeln i Du & jobbet (30 no-
vember 2021).

AV ANN-BETH ANTONSSON,, REGION STOCKHOLM/GOTLAND

Previa-modellen bygger på två parallella spår:

1. Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) innebär att byggna- 
den översiktligt utreds enligt SWESIAQ- modellen. 

2. Ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO) startar 
samtidigt med BRO-utredningen och innebär att stödja  
ledningen och informera/hjälpa personal som upplever  
besvär så snabbt som möjligt. Detta är viktigt då BRO- 
utredningen kan ta lång tid. 

En innemiljöutredning startar alltid med att utreda och åt-
gärda ev. byggnads- eller ventilationstekniska brister, t.ex. 
fuktskador, för låg luftomsättning i förhållande till verksam-
heten, etc. Dessa utredningar och åtgärder kan ta lång tid, 
vilket betyder att personal som upplever besvär inte får hjälp 
att hantera symtomen eller kunskap om vad besvären kan 
bero på. 

Genom att säkerställa att besvären inte kommer från bygg-
naden, ser vi ibland att besvär kvarstår, trots att det inte 
finns några påvisbara ämnen i luften som kan förklara dem. 
Därför är det viktigt att vi även parallellt utreder: besvärens 
omfattning, medicinska underliggande förklaringar, bristan-
de städning, verksamhetens bidrag till luftföroreningar, samt 
påverkan från den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Det finns många exempel på byggnader som totalsanerats, 
men där medarbetare fortsätter att må dåligt och kopplar 
detta till inomhusmiljön. Forskning visar också att symp-
tomen förvärras vid övrig stress och oro. På samma vis kan 
besvär stanna kvar hos personal långt efter det att påvisbara 
problem med inomhusmiljön blivit åtgärdade. Oro över ar-
betsplatsklimatet och dess inverkan på hälsan kan i sig skapa 
besvär och det är lätt att göra kopplingen till att de är bygg-
nadsrelaterade, även när de inte är det.

En innemiljöutredning kan därför få bättre resultat om man 
inte bara utgår från byggnadsrelaterade orsaker utan tydligt 
tar in och bemöter personalens oro. Previa-modellen skiljer 
på Byggnadsrelaterad Ohälsa (BRO) och Ospecifik Byggnads-
relaterad ohälsa (OBO), där BRO-problem tydligt kan här-
ledas till byggnaden medan OBO-besvär är mer ospecifika. 
 

Det är viktigt att personer med besvär, oavsett om det är 
BRO eller OBO, känner sig tagna på allvar och att man be-
möter oron. Dessutom ser vi att om personal går länge och 
oroar sig så kommer många fler må dåligt. 

Sammanfattning
Att arbeta utifrån Previa-modellen har gett bra resultat ge-
nom att den inte ensidigt fokuserar på byggnadsrelaterade 
faktorer utan också på verksamheten och psykologiska fak-
torer. Även om vi ”friskförklarar” byggnaden betyder inte det 
att alla kommer att må bra. Previas erfarenhet, efter att ha 
utfört > 100 utredningar de senaste fem åren, är att 90 % av 
utredningarna inte är BRO-relaterade, utan kunnat lösas ge-
nom att åtgärda OBO-faktorer. Detta har besparat personer 
med besvär från onödigt lidande och besparat fastighetsä-
garen från kostsamma byggnadsrelaterade åtgärder som inte 
hjälpt personer med besvär.

För att möta både eventuella brister i byggnader och perso-
nalens oro, har Previa med goda resultat undersökt BRO och 
OBO parallellt, med team bestående av arbetsmiljöingenjör, 
företagssköterska, företagsläkare och psykolog. 

Ta ett helhetsgrepp 
BRO och OBO undersöks parallellt i team med samverkan 
mellan olika professioner.  

Arbetsmiljöingenjör projektleder och driver arbetet med att 
utröna och ge förslag för att åtgärda byggnads- och verksam-
hetsrelaterade brister, ge information till chefer och medar-
betare mm.

Läkare & Sjuksköterska hjälper till med REHAB-processen,  
provtagning, remisser, information och behandling av symp-
tom. 

Psykolog möter personal som känner oro och behöver hjälp 
att hantera stress och oro, samt öppnar för flera förklarings-
modeller till uppkomst av symptom, speciellt i fall där psy-
kosomatiska faktorer påverkar. n

AV HASSE PERSSON, ARBETSMILJÖINGENJÖR, AB PREVIA

Previa-modellen
en flerfaktoriell modell för innemiljöutredningar

Allt fler personer upplever besvär som de relaterar till vistelsen på arbetsplatsen, vilket leder 
till krav på att åtgärda byggnaden. Om fokus enbart riktas på att åtgärda byggnaden, är det 
ofta som besvären kvarstår även efter åtgärd. En innemiljöutredning bör därför inte ensidigt 
rikta in sig på byggnads- och ventilationstekniska faktorer, utan se verksamheten som en 
helhet och vidta specifika åtgärder för personer med besvär.

Läs mer:

1. Antonsson, Ann-Beth, Sahlberg, Bo 
(2019) Referensmätningar  
för kvarts-exponering vid ROT- 
arbeten inom byggindustrin.  
IVL-rapport B 2364

2. Christensson B, Östlund G,  
Alvarez E, Antonsson A-B (2012) 
Effektiva åtgärder mot damm på 
byggarbetsplatser. Etapp 2.  
IVL-rapport B 2057

3. Ann-Beth Antonsson, Jessica Fager-
lönn, Bo Sahlberg (2020) Förstudie: 
Referensmätningar för kvartsexpo-
neringar inom väg- och anläggnings-
projekt. IVL-rapport B2405

4. Antonsson Ann-Beth, Sahlberg Bo, 
Duis Willem (2016) Referensmät-
ningar av kvarts för betongindustrin. 
IVL-rapport B2265
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Veronica Nordin jobbar som arbetsmiljö-
inspektör på Arbetsmiljöverkets kontor i 
Mölndal.

Vad är ditt yrke och var arbetar du?
Jag arbetar som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverkets in-
spektionsavdelning i region väst. Jag tillhör kontoret i Mölndal. 
Mitt huvudsakliga inspektionsområde sträcker sig längs kusten 
från Göteborg till Båstad.

Vad gör du på jobbet?
Grundläggande handlar jobbet som arbetsmiljöinspektör om att  
åka ut för att besöka arbetsplatser och genomföra inspektioner.  
Nu började jag under pandemin och arbetssättet har ändrats en 
del. För att undvika smittspridning hålls många inspektioner via 
internetlösningar eller telefon just nu. Fokus för innehållet har 
också förskjutits mot smittrisker, systematiskt arbetsmiljöarbete 
och organisatorisk och social arbetsmiljö.

Undantag från inga-besöks-regeln görs för det som ingår i obliga-
torisk tillsyn, dvs arbetsplatsolyckor (3:3a), skyddsombuds fram-
ställan (6:6a) eller skyddsombudsstopp (3:7). Därutöver åker vi 
även ut på tips som kommer in till Arbetsmiljöverket från all-
mänheten. Många tips berör byggbranschen och arbete på höjd 
utan fallskydd.

En ganska vanlig dag på jobbet genomför jag en, ibland två, in-
spektioner beroende på inspektionens omfattning. Sedan blir det 
efterarbete med administration som att dokumentera besök och 
skriva inspektionsmeddelande med krav.

Själva inspektionerna är väldigt varierade. Ena dagen kan det 
handla om kränkande särbehandling och hot och våld i arbetsli-
vet, och nästa dag kan det vara en gemensam inspektion med an-
dra myndigheter för att motverka osund konkurrens i arbetslivet.

Hur länge har du arbetat med detta?
Jag är ganska ny i rollen som inspektör och har arbetat på Ar-
betsmiljöverket i drygt ett år nu. Arbetsmiljöverket samlar alla 
nyanställda inspektörer och jurister till en gemensam utbildning 
som sträcker sig över ca ett halvår. Utbildningen innehåller dels 

AV VERONIA NORDIN, ARBETSMILJÖINSPEKTÖR, AV MÖLNDAL

Arbetsmiljöinspektör 
Veronica Nordin, AV Mölndal

TEMA Arbetsmiljöingenjörens arbetsuppgifter i olika branscher
Vi vill belysa vad arbetsmiljöingenjörer och andra arbetsmiljö- 
experter arbetar med. Vi har intervjuat ett antal kollegor som delar 
med sig av vad de gör på jobbet. Vi hoppas på detta sätt att tydlig-
göra rollen.

en genomgång av all lagstiftning inom arbetsmiljö och hur vi 
ska bedöma och ställa krav på eventuella brister. Den andra 
delen handlar om att vara myndighetsperson och den lag-
stiftning och de regler som verksamheten måste förhålla sig 
till, exempelvis offentlighetsprincipen och skyldighet att di-
arieföra alla underlag.

Vilka har nytta av det du gör och på vilket sätt 
har de nytta av det?
Alla som har ett arbete gynnas av att ha bra arbetsförhål-
landen. Varje arbetsrelaterat dödsfall är tragiskt och får ofta 
massmedial uppmärksamhet. Det som inte får lika mycket 
spridning är hur många som skadar sig på arbetet eller får 
arbetsrelaterad cancer. Där kan vi göra skillnad!

Vad är det bästa med ditt jobb och när känner 
du dig särskilt nöjd med det du gjort på job-
bet?
Jag ingår i ”byggruppen” och specialenheten för myndighets-
gemensam samverkan mot arbetslivskriminalitet. När vi i 
samarbete med andra myndigheter kan begränsa de oseriösa 
aktörernas framfart till förmån för dem som sköter sig är jag 
nöjd.

Vilka är utmaningarna i ditt jobb och hur tack- 
lar du dem?
Jag kommer från den privata sektorn och har arbetat som 
konsult i många år. Att hitta lösningar på problem är väl det 
som ingenjörsyrket egentligen handlar om. Nu befinner jag 
mig i en situation där vi måste förhålla oss neutralt och där 
vi inte får föreslå lösningar. Anledningen till det är framför 
allt att det finns så stor variation på arbetsplatser och de som 
kan verksamheten och riskerna behöver hitta den bästa lös-
ningen för sin egen verksamhet.

Vilken kompetens behöver man ha för att kla-
ra ditt jobb?
Som inspektör har du stort egenansvar för att utföra ditt ar-
bete. Det omfattar allt från att ta kontakt med arbetsplatser-

na, skicka ut information och boka in möten, till att planera 
restid, efterarbete och uppföljning. Så noggrannhet och pla-
neringsförmåga är bra egenskaper.

Språkhantering är också viktig. Du behöver kunna läsa och 
tolka lagtext samt skriva och redigera text så att mottagaren 
förstår vad du menar. Kommunikation och lyhördhet är en 
stor del i arbetet.

Det är viktigt att bemöta människor på ett bra sätt. Mötena 
med människor på arbetsplatser är alltid spännande, man 
vet aldrig vem man träffar när man kommer på inspektion. 
Arbetsgivare kan känna sig utsatta vid en inspektion och gå 
i baklås, reagera med rädsla eller bli aggressiva. Ju bättre du 
sköter den initiala kontakten, desto bättre blir samtalet. 

Vi har en väldigt bred spridning på kompetenser hos arbets-
miljöinspektörerna. Utöver arbetsmiljöingenjörer finns det 
bland annat ergonomer, kemister, skyddsombud, poliser, 
miljöinspektörer, personer från Arbetsförmedlingen, För-
säkringskassan och andra myndigheter. Introduktionsutbild-
ningen är till för att ge alla samma bas att arbeta utifrån. För-
delen är att om man har funderingar kring en speciell fråga, 
finns det alltid någon kollega som vet.

Har du något råd till den som är ung idag och 
skulle vilja ha ett liknande arbete?

• Alla som arbetar har en arbetsmiljö, så det kommer all-
tid finnas behov av att se över förbättringspotentialen i 
arbetsmiljöarbetet. 

• Arbetsmiljölagstiftningen är bred och omfattar otroligt 
många olika ämnesområden. Var snäll mot dig själv och 
inse att det inte går att vara specialist på alla. Fokusera 
på det som ligger dig närmast.

• Om du inte vill gå en utbildning till arbetsmiljöingenjör  
direkt, kan du börja med att engagera dig fackligt och  
bli skyddsombud. Det är väldigt lärorikt och som skydds- 
ombud har du rätt att gå utbildningar som ”Bättre  
arbetsmiljö” eller liknande. n

Foto Arbetsmiljöverket.
Fotograf: Mia Åkerström
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TEMA Arbetsmiljöingenjörens arbetsuppgifter i olika branscher

Chef som mottagit fördelade arbetsmiljö-
uppgifter ska:

• Utnyttja de befogenheter du har i din funktion som chef 
för den aktuella delen av företaget.

• Känna till företagets arbetsmiljöpolicy och mål.
• Känna till, förstå och tillämpa de föreskrifter och allmän-

na råd från Arbetsmiljöverket som gäller för den egna 
verksamheten och som ingår i de fördelade arbetsmiljö-
uppgifterna.

• Avsätta tid för arbetsmiljöarbetet.
• Returnera frågor/arbetsuppgifter till din närmaste chef 

om dessa inte kan lösas med givna förutsättningar. 

De fördelade arbetsmiljöarbetsuppgifter-
na är följande:

FÖLJA REGLER

• Säkerställa att gällande lagar och föreskrifter från Ar-
betsmiljöverket samt att interna instruktioner och po-
licyer följs.

TILL VARDAGS

• Regelbundet följa upp arbetet till vardags så att brister 
upptäcks och åtgärdas så snabbt som möjligt. 

• Fråga hur medarbetare mår. 
• Samarbeta med berörda arbetsmiljöombud och medar-

betare i arbetsmiljöfrågor. 

REGELBUNDET

• Säkerställa att eventuella brister i arbetsmiljön (fysisk, 
belastningsergonomisk och psykosocial) kartläggs och 
att handlingsplaner upprättas för att minska ohälsa och 
besvär i arbetsmiljön inom sitt ansvarsområde. I det-
ta arbete ska samarbete ske med all personal inom ditt 
verksamhetsområde samt andra som berörs av besluten. 
Resultatet ska rapporteras till företagsledningen och ar-
betsmiljökommittén. 

• Säkerställa att maskiner, redskap och andra tekniska an-
ordningar används, underhålls och kontrolleras i enlighet 
med föreskrifter.

ÅRLIGEN

• Ansvara för att ta fram handlingsplan som underlag för 
nästa verksamhetsperiod.

• Årligen sammanställa sjukfrånvaron.
• Årligen sammanställa arbetsskador och tillbud.

DÅ DET SKER

• Följa upp sjukfrånvaro eller ohälsa hos de anställda. 
• Följa upp och utreda arbetsskador/besvär/tillbud och att 

vidta åtgärder med målsättning att liknande skador/be-
svär/tillbud inte ska inträffa igen.

• Se till att rehabiliteringsutredning genomförs enligt lag.
• Se till att olyckor och sjukdomar som orsakats av arbetet 

samt allvarliga tillbud rapporteras. Skyddsombudet ska 
delta vid rapporteringen. 

• Anmäl arbetsskada och olyckor till Försäkringskassan/
Arbetsmiljöverket.

INFORMATION OCH KUNSKAPER

• Ta reda på vilka kunskaper om arbetsmiljön som finns 
och behövs bland medarbetare. (T.ex. om arbetsställning-
ar, stresshantering, lyftteknik, kemikaliehantering, elsä-
kerhet etc.)

• Inhämta information från leverantörer om handhavan-
det av maskiner, redskap, tekniska anordningar samt ke-
miska ämnen.

• Utarbeta och hålla skyddsföreskrifter och arbetsinstruk-
tioner aktuella samt följa upp att personalen följer gäl-
lande skyddsföreskrifter/arbetsinstruktioner.

• Ansvara för introduktion och utbildning av nyanställda/ 
nya medarbetare i gruppen.

• Säkerställa att medarbetarna informeras om hur arbetet 
ska bedrivas för att olyckor, ohälsa och besvär orsakade 
av arbetet ska undvikas och att de får en möjlighet att ta 
eget ansvar.

RAPPORTERA

• Rapportera till närmaste chef om regler/skyddsinstruk-
tioner inte följs trots uppmaningar.

• Rapportera till närmaste chef om det finns risker/ brister 
som behöver åtgärdas, men där du saknar befogenheter 
att vidta åtgärder.

• Lämna in årliga handlingsplaner och rapporter till ansva-
rig för sammanställning. 

EKONOMI

• Ansvara för att kostnaderna för en säker, trivsam och ut-
vecklande arbetsmiljö tas med i budgeten. n

AV BENGT SAHLIN, REGION STOCKHOLM/GOTLAND

Arbetsmiljöchef
TEMA Arbetsmiljöingenjörens arbetsuppgifter i olika branscher

• Utveckla, följa upp och vara en drivande kraft i kundernas  
arbetsmiljöarbete vid förfrågan

• Utifrån relevant lagstiftning samt interna regler agera råd- 
givare till HR, linjechefer, produktionspersonal och andra  
funktioner inom arbetsmiljöområdet 

• Hålla dig uppdaterad inom relevant lagstiftning samt ha 
kontakt med myndigheter i arbetsmiljöfrågor 

• Aktivt arbeta med förändringsarbete för att stärka och 
främja säkerhetskultur hos kunder vid förfrågningar

• Bistå organisationen i riskbedömningar och systematiskt 
arbetsmiljöarbete både avseende den fysiska samt med före- 
tagshälsans beteendevetare, den sociala och organisato-
riska arbetsmiljön 

• Vara företagshälsans kontaktperson vid övergripande ar- 
betsmiljökampanjer som Arbetsmiljöverket eller EU´s 
arbetsmiljöbyrå lanserar

• Följa upp, sammanställa och levandegöra statistik, analys  
och förebyggande åtgärder avseende olycks- och tillbuds-
rapprotering samt, tillsammans med de medicinska och 
psykosociala handläggarna på företagshälsan, även av sjuk- 
frånvaro, rehab-ärenden och hälsoundersökningar hos 
kunder. 

• Ge målgruppsanpassad arbetsmiljöinformation till Före-
tagshälsans kunders vilka kan vara exempelvis lednings-
grupper, HR, KMA-samordnare, MB-grupper, skyddsom- 
bud 

• Närvara vid aviserade arbetsmiljöinspektioner och exter-
na arbetsmiljörevisorer på begäran av kunderna

• Svara för arbetsmiljöuppföljning inom ramen för vad 
kunderna begär

• Genomföra olika former av arbetshygienisk mätning el-
ler föreslå mätningar som är relevanta för arbetsmiljöför-
hållandena hos kunden.

• Avrapportera arbetshygieniska mätningar enligt AV:s, 
Mynaks eller Sveriges Företagshälsovårdens rekommen-
dationer eller riktlinjer

• Bistå kunder vid genomförande av skyddsronder och risk- 
bedömningar som t.ex. kemikaliehantering och maskin-
säkerhet

• Genomföra riktade ergonomiska skyddsronder och risk-
bedömningar

• Utveckla och genomföra kundanpassade arbetsmiljöut-
bildningar inom det fysiska arbetsmiljöområdet och er-
gonomiområdet

• Utveckla och genomföra grundläggande arbetsmiljöut-
bildningar typ BAM eller motsvarande i samarbete med 
de andra kompetensområdena inom företagshälsan.

• Medverka i upprättande av marknadsföring av företags-
hälsan samt bistå vid utvecklande och lämnande av offert.

• Avrapportering sker till Verksamhetsansvarig och VD på 
företagshälsan. n

Arbetsmiljöingenjör
inom FHV med inriktning ergonomi

I rollen som arbetsmiljöingenjör bistår man, tillsammans med övriga kompetensområden, 
företagshälsans kunder både strategiskt och operativt inom arbetsmiljöområdet. Man 
kommer att samverka med chefer och jobba tillsammans med personal med olika arbets-
miljöfunktioner, personalfunktionen, chefer samt skyddsombud. 

AV BENGT SAHLIN, REGION STOCKHOLM/GOTLAND

Arbetsuppgifter: 



14 15

Vad är ditt yrke och var arbe-
tar du?
Jag är arbetsmiljöingenjör och leg. fysio- 
terapeut samt ergonom. Jag jobbar på 
AFRY som är ett  gediget internationellt  
expertföretag inom ingenjörs- och de-
sign med konsultverksamheter inom en-
ergi, industri och infrastruktur. AFRY 
har många spännande uppdrag inom ar-
betsmiljö och säkerhet och AFRYS slo-
gan finner jag vara mitt i prick. ”Making 
Future”. Det stämmer, det är ett företag 
i framkant! 

Vad gör du på jobbet? 
För närvarande jobbar jag som OHS- 
Advisor tillsammans med trevliga och  
kompetenta medarbetare och kollegor.  
Vi har byggt upp OHS strukturen till- 
sammans inom byggarbetsmiljösamord- 
ning för ett större industriprojekt som  
håller på att byggas. Det innebär allt från  
arbetsmiljöplaner, till riskhanterings-
flöden, struktur för samordningen på 
Site och till det fasta driftstället, till 
skyddsronder och Safety Walks. Ytterli-
gare områden är seminarium för de som 
ingår i projektet, kemikaliehantering, 
nödlägesplan, tydliga delegeringar rik-
tade inom byggarbetsmiljösamordning 
mm. Många trevliga kontaktytor över 
hela projektet!

Nämn minst 5 tydliga arbets-
uppgifter
Oj, det är så många varierande arbets-
uppgifter! Som konsult till olika företag  
är mina arbetsuppgifter mycket varie- 
rande inom hela vidden av hela arbets-
miljö- och säkerhetsområdet. 

Mina arbetsuppgifter är ofta både stra-
tegiska och praktiska. Den mixen finner 

jag stimulerande! Allt från att ta fram 
långa och korta mål, handlingsplaner för  
dessa, samt genomförande och uppfölj-
ning av desamma. Utbildningsverksam-
het, från grundläggande BAM till BAS-
P/U utbildning, OSA, till specifikt 
intriktade utbildningar som tex. Asbest, 
till livsstilsfaktorer vid skiftarbete med 
flera. 

Riskbedömningar är något som jag dag-
ligen gör oavsett uppdrag, det är allt från 
riskbedömningar inom byggverksam-
het, industriella verksamheter, kemiska  
riskbedömningar, organisatoriska och 
sociala riskbedömningar. 

Bygga och Utveckla ledningssystem, 
framförallt inom arbetsmiljö och miljö 
är ytterligare ett arbetsområde.

KMA-samordning, Revisioner, Skydds-
ronder, Olycks- och tillbudsutredning- 
ar. Stöd och rådgivning inom hela arbets-
miljö- och säkerhetsområdet till före- 
tagen.

Hur länge har du arbetat med 
detta?
Jag har tidigare jobbat som Leg. Fysiote-
rapeut/ Ergonom ca 15 år inom företags-
hälsovård. Utbildningar och workshops 
inom ergonomi, SAM, stresshantering, 
och rehabilitering. Undersökningar, 
kontroller, tester, arbetsinstruktioner 
mm. Samarbete med arbetsmiljöingen-
jör då vi genomförde olika kartlägg-
ningar tillsammans och utbildningar.Jag 
jobbade även väldigt mycket med reha-
bilitering och genomförde arbetsförmå-
gebedömningar på uppdrag av arbets-
givare och Försäkringskassa, samt var 
stöd till chefer genom hela processen. 

Rehabilitering utgjorde även en del av 
mitt arbetsfält under min tid som kon-

cernsamordnare med framtagande av 
rehabilteringsprocesser, policys mm, 
samt utbildning och stöd till chefer och 
HR, även när jag jobbade som HR-spe-
cialist. Jag har funnit att det behövs 
ökad kunskap inom området, framfö-
rallt hos chefer, för att kunna nå en god 
arbetsåtergång. Jag har därav skrivit en 
bok i ämnet som jag håller på att färdig-
ställa och boken kommer att publiceras 
under detta år. Det är en chefshandbok 
med stöd i rehabiliteringsarbetet.

Därefter har jag jobbat ca 15 år som ar- 
betsmiljöingenjör i roller som koncern-
samordnare för arbetsmiljö & hälsa in- 
om energibranschen, där jag även var 
verksam inom krishantering och ingick 
i NV-Skånes krishanteringsråd. Ytterli-
gare roller har varit arbetsmiljöingen-
jör/arbetsmiljökonsult med inriktning 
projektering och byggnation/ombygg-
nader med däri trafiksäkerhetsfrågor, 

AV CAMILLA WAGNER, ARBETSMILJÖINGENJÖR, AFRY

TEMA Arbetsmiljöingenjörens arbetsuppgifter i olika branscher

Camilla Wagner är arbetsmiljöingenjör,  
leg. fysioterapeut och ergonom och 
jobbar på konsultföretaget AFRY.

AMI på konsultföretag
Camilla Wagner, AFRY

hantering av farligt avfall och kemika-
liehantering till jobb som HR-specialist 
med inriktning arbetsmiljö och med 
många olika arbetsmiljörelaterade upp-
handlingar. Jag har även utfört utbild-
ningsuppdrag för Prevent.

Vilka har nytta av det du gör 
och på vilket sätt har de nytta 
av det?
Både arbetstagare och arbetsgivare. Att 
på olika sätt nå lyfta fram nyttan som de 
båda har med ett aktivt arbetsmiljö- och 
säkerhetsarbete och låta det bli en na-
turlig del i vardagen, som till sist blir en 
del av företagets kultur- säkerhetskultur. 
Alla ska kunna ha en god och trygg ar-
betsmiljö! Att proffessionellt möta och  
hantera människor som blivit sjuka och 
som ska åter i jobb, och stötta i den 
processen är värdefullt för både med-
arbetaren och företaget, och för med-
arbetarens kollegor där det kan komma 
att behövas analyser och förebyggande 
insatser så att de inte ska riskera att bli 
sjuka..

Vad är det bästa med ditt jobb 
och när känner du dig särskilt 
nöjd med det du gjort på job-
bet? 
Oftast är arbetsuppgifterna väldigt väx-
lande, och det är ett jobb som du inte 
blir fullärd inom. Utifrån ny teknik, 
material mm så ändras och uppdateras 
lagområden och hantering av arbetsmo-
ment. Det är skoj att hela tiden få möj-
lighet att utvecklas och lära nytt. 

Jag blir väldigt glad när jag jobbat med 
att förändra/påverka synen på säkerhet, 
att det ska och är enkelt att göra rätt, så  
att medarbetare skyddar sig själva och 
sina kollegor. Jag blir också glad när 
människor som jag har utbildningar/
seminarium för får aha-upplevelser och 
inser nyttan med arbetsmiljöarbete och 
som inser att ta det steg för steg, istället 
för att så att säga ”svälja hela elefanten” 
med en gång samt att vara uthållig. Det 
är både en etisk men också en ekono-
misk nytta som fås för både medarbeta-
re och företag!

Vilka är utmaningarna i ditt 
jobb och hur tacklar du dem?
En av utmaningarna är att få varje indi-
vid att förstå att de behöver vara rädda 
om sig, och ha omtanke om sina kolle-
gor. Att implementera säkerhetskultur 
innebär ett strategiskt arbete men krä-
ver engagemang av lokala ambassadörer 
som stöttar i den förändringsprocessen. 
Det behövs även bland annat konti-
nuerliga forum för medarbetarna att 
diskutera och ställa frågor. Att bygga 
säkerhetskultur är en långsiktig inves-
tering. 

Att göra arbetsmiljöarbetet enkelt, han-
terbart och lättförståeligt lagmässigt, 
utan att för den skull minimera viktiga 
arbetsmiljöparametrar. Jag anser att fler 
intressenter kan nås inom företag, för 
ökat engagemang och kontinuerlig ar-
betsmiljöutveckling, när arbetsmiljöar-
bete och dess utveckling kan förmedlas 
på ett enkelt sätt.

Vilken kompetens behöver 
man ha för att klara ditt jobb?
En väl grundad arbetsmiljöutbildning, 
yrkesutbildning/högskole/universitets- 
nivå. Jag har god nytta av mina utbild- 
ningar; Leg. Fysioterapiutbildning som  
jag sedan kompletterade med ergonom- 
utbildning via tidigare Arbetslivsinsti- 
tutet, samt utbildning till rehabilite-
ringsspecialist via Umeå Universitet. 
Därefter utbildade jag mig till arbets-
miljöingenjör på KTH. Jag har även or-
ganisations- och ledarskapsutbildning  
från Malmö universitet. Utöver det 
har jag gått en mängd olika kurser som  
tex. Arbete på väg, ESA, Hett arbete,  
KMA-samordnare med flera. Yrket krä-
ver att det sker en kontinuerlig fortbild- 
ning. Förutom utbildning krävs mång-
årig erfarenhet och helst från olika 
branscher.

Har du något råd till den som 
är ung idag och skulle vilja ha 
ett liknande arbete? 
Det är ett väldigt roligt jobb! Olika 
grundutbildningar kan byggas vidare på.  
Är du t.ex. byggnadsingenjör så är en 
kompletterande utbildning till arbets-

miljöingenjör en väg. Du kan också gå 
kortare delkurser/distanskurser med 
start inom något arbetsområde du finner 
intressant och bygga på efterhand. Du 
kan föra fram önskemål att bli vald som 
skyddsombud och därigenom få både en 
del kurser och praktisk erfarenhet av att 
delta som ombud när olika arbetsmil-
jöfrågor hanteras. Du kan också direkt 
söka till universitet/högskolor som er-
bjuder arbetsmiljöingenjörsutbildning,  
varav en del av de har LIA i sitt pro-
gram. 

Jag har varit medlem i SAMS i många år, 
tidigare som sekreterare i region syd och 
numera som styrelsemedlem. Jag har ett 
bra nätverk inom SAMS som jag har 
väldigt god nytta av. Det är ett sätt att 
komma i kontakt med människor inom 
branschen och skapa dialog och erfaren-
heter med de! Vänd dig till den region 
som du bor i och kom till något av de 
träffar som anordnas därigenom!n
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AV DINE BOLMSTEDT, HSE-SAMORDNARE, RENEWCELL

JAG HETER Dine Bolmstedt och arbe-
tar som HSE-samordnare (ansvarig) hos 
ett nytt företag Renewcell med en ny 
uppfinning där vi återvinner textilfiber. 
Vår produkt är patenterad och det rå-
der sekretess kring hela vår process och 
produkten med det sagt kan jag alltså 
inte svara på frågor inom det området. 
Min roll som HSEsamordnare/ansva-
rig är ännu inte fullt formaliserad med 
hänvisning till ovan av förklarliga skäl. 
Men arbetsmiljöfrågor finns alltid från 
dag ett i ett företag som startas oavsett 
om det är ett enmansföretag eller med 
anställda. Jag har arbetat här sedan au-
gusti 2021.

MIN STORA UTMANING är att skapa 
struktur och rutiner samt en rollbe-
skrivning för min efterträdare. I min 
värld är en person redan utsedd och 
involveras i processen. I det ingår även 
att utveckla det systematiska arbetsmil-
jöarbetet så att det blir tydligt för våra 
medarbetare vad de ska bidra med och 
vilka krav de kan ställa på företaget och 
dess organisation. Vi är en processindu-
stri med ca 30 stycken anställda i Kris-
tinehamn och det byggs en fullskalig 
fabrik i Sundsvall på Ortvikens område. 
Etableringen med ny fabrik innebär att 
jag även får utbyte med kollegor på an-
nan ort inom mitt område. Vi ska till-
sammans skapa en gemensam struktur 
inom dessa frågor och andra frågor som 
till exempel verksamhetssystem.

ATT ARBETA MED Health Safety En- 
vironment innebär att arbeta med 
människor, processer och yttre miljö. 
Det underlättar att vara intresserad av 
teknik, förstå myndigheters krav på 
verksamheten och tycka om människor. 
Min väg hit har varit via sjukvårdens 
olika områden, olika industrier från 
praktikant till chef inom området samt 

varit revisor för ISO-standarderna kvali- 
tet, miljö, energi och arbetsmiljö under  
30 års tid. För att kunna arbeta med det  
har kompetensutvecklingen varit i flera  
omgångar; sjukvårdsbiträde, 4-årig tek- 
nisk med kemi och arbetsmiljö som  
inriktning, energi- och miljöingenjörs- 
utbildning på universitet samt Prevents 
utbildningar. Lika viktigt har livets sko-
la både privat och i arbetslivet varit i 
möten med andra människor till exem-
pel när jag anordnade chefsutbildning i 
svåra samtal med Sensus och prästen fd 
rektorn för Sköndal Hans Öhman.

EN DAG HOS oss som HSE består av 
skyddsronder, projektmöten vid om- 
byggnationer eller vattenreningens ut- 
veckling. Kemikalieinventering och risk- 
bedömningar inkluderat projektens 
kemikalier är en del som ingår. Detta 
hanteras i portalen iChemistry.  Skydds-
ronder, tillbud och riskobservationer 
hanteras i IA som är AFA:s system.  Vi  
kan absolut bli bättre på att skriva risk- 
observationer precis som många andra 
verksamheter. Vi har veckomöten för 
att följa upp status i IA med deltagare 
från ledning, underhåll, produktion, 
personal samt HSE.

VI HAR SKYDDSOMBUD och ett hu- 
vudskyddsombud som jag under febru-
ari ska utbilda i BAM enligt Prevents 
koncept. Deltagare kommer även vara 
informella och formella chefer. Ibland 
kan det vara svårt med interna kurser 
att få deltagarna att vara närvarande till 
100% är min erfarenhet som utbildare. 
Med det sagt kommer kursen att hållas 
utanför företaget för att de ska kunna 
fokusera på kursen. 

NU UNDER VÅREN ska vi ha en prak-
tikant från Arbetsmiljöingenjörsutbild- 
ning som ska få hjälpa oss med att iden-

tifiera våra brister för de finns här pre-
cis som hos alla andra företag. Det är 
lätt att bli hemmablind för sina egna 
brister, eller hur? Jag tycker det ska 
bli kul att få dela mina erfarenheter 
samt fräscha upp mina kunskaper som 
handledare då det är en del av den egna 
personliga utveckling när man möter 
studenter som vill lära sig nya saker och 
ställer frågor.

DET ÄR VIKTIGT att vara intresserad 
av människor och vilja göra varje dag till 
en bra arbetsdag som känns säker och ha 
kul på jobbet. Arbetsmiljöstigen är kro-
kig med hinder som dyker upp som nya 
eller har bytt skepnad. Det är vandra-
rens utmaningar att lösa. Det finns näs-
tan aldrig några kvicka och snabba lös-
ningar. Ha tålamod och var nyfiken ställ 
frågor det visar intresse och motparten 
berättar gärna på sitt sätt. Fortsätt att 
fråga tills du har förstått och upprepa 
det som sagts så att du får kvittot JA! n

TEMA Arbetsmiljöingenjörens arbetsuppgifter i olika branscher

HSE-samordnare
inom textilindustrin

Dine Bolmstedt är HSE-samordnare,  
på Renewcell som är verksamt inom 
textilåtervinning.

Vad är ditt yrke och var arbe-
tar du? Hur länge har du arbe-
tat med detta?
Jag började arbeta med arbetsmiljöfrå-
gor 1973 på Supra i Landskrona, som 
skyddstekniker. Kemiingenjör i botten. 
Med tiden utökades ansvaret till nå-
got som liknar skyddsingenjör vid en 
inbyggd företagshälsa. 1990 bytte jag 
jobb till EHSQ-chef vid DSM Resins i 
Landskrona, dvs jobbade med ’allt’ – ar-
betsmiljö, yttre miljö, kvalitet, brandsä-
kerhet vid en produktionsenhet inom 
den nederländska koncernen DSM. Un-
der den tiden utbildade jag mig också 
officiellt till arbetsmiljöingenjör. 

2010-talet innebar nytt liknande jobb 
i Hultsfred på IKEA’s spånskivefabrik, 
sedan som enbart arbetsmiljöingenjör 
vid ABB’s tillverkning av kablar i Karls-
krona, arbetsmiljöingenjör vid ESS i 
Lund och numera pensionär med lite 
uppdrag åt BRICON, en konsultfirma 
inom brandskydd och riskhantering – 
framförallt med inriktning mot kemi-
kalierisker/transport av farligt gods.

Vad gör du på jobbet? 
Att arbeta med EHS inom en organisa-
tion innebär i mitt fall att jag varit den 
person som skall hjälpa organisationen 
att följa alla lagar och bestämmelser 
inom dessa områden – arbetsmiljö, ytt-
re miljö, brandskydd mm. Dessutom 
har de stora koncernerna egna krav på 
hur dessa uppgifter ska skötas, jag har ju 
jobbat åt några och har diskuterat med 
kolleger från andra. Krav som också ska 
uppfyllas.

Det viktiga är då att vara en del av orga- 
nisationen, en hjälp åt chefer och skydds- 
ombud för att få det att fungera. Arbets-
uppgifter som att initiera och deltaga 
vid riskbedömningar, skyddsronder, få 

igång en tillbudsrapportering inte bara  
inom arbetsmiljö utan även yttre miljö 
och brandskydd/bevakning Att se till 
att medarbetarna har utbildning inom 
dessa områden, utbilda själv i det som 
är mina kärnområden (t ex arbetsmil-
jölagar, kemirisker) eller kunna beställa 
lämplig extern hjälp. Eftersom det har 
dykt upp standarder inom områdena, 
ISO 45001 för arbetsmiljö, men även 
ISO 14001 för miljö så är det naturligt 
att även dessa har hamnat på mitt bord. 
Jag startade en gång som mättekniker, 
så att utföra mätningar har också varit 
en del.

De senaste jobben där jag varit ren ar-
betsmiljöingenjör, så blir det naturligt-
vis enbart inriktat mot detta, då det har 
funnits andra personer anställda för att 
klara de andra uppgifterna, naturligtvis 
med visst samarbete över gränserna.

Vad är det bästa med ditt 
jobb och när känner du dig 
särskilt nöjd med det du gjort 
på jobbet?
Att jobba aktivt för att få alla anställ-
da/entreprenörer att behålla sin hälsa, 
ingen ska skadas på jobbet, och när det 
lyckas, så känns det mycket positivt för 
mig, men också för kollegerna. På DSM 
klarade vi av att ha 6-7 år utan olycksfall 
med frånvaro. När sedan olyckan kom, 
så var det en olycka som man kanske inte  
ser som risk, att stå på en lastpall, av miss- 
tag ta ett steg bakåt och den lilla nivå- 
skillnaden gör att personen föll bakåt, 
tog emot med handen och bröt handle-
den

Vilka är utmaningarna i ditt 
jobb och hur tacklar du dem?
De största utmaningarna har varit att 
få kollegerna att inse vikten av ett bra 

skyddsarbete. Att man ska göra det för 
att det ger ett positivt resultat och inte 
enbart för att inte en myndighet ska 
komma och straffa, eller att huvudkon-
cernen ska komma och göra revision 
med dåligt resultat.

Vilken kompetens behöver 
man ha för att klara ditt jobb?
Att vara arbetsmiljöingenjör innebär att  
man är en generalist, ska kunna lite om 
det mesta.  Med min bakgrund som ke-
miingenjör, så är det naturligt att just 
de frågorna har varit mina, och att när 
det då gällt exempelvis ergonomi, att 
någon med den specialiteten fått kom-
ma och hjälpa. Kompetens kan då också 
vara att kunna samarbeta. 

Den bästa hjälpen när man jobbar in-
ternt får man av sina kolleger och inom 
arbetsmiljön finns också skyddsombu-
den som har en mycket viktig roll i ett 
arbete för bättre arbetsmiljö. n

AV BERTIL WINÉR, ARBETSMILJÖINGENJÖR, EHS-CHEF

EHS-chef
inom industri, teknik, kemi

TEMA Arbetsmiljöingenjörens arbetsuppgifter i olika branscher

Bertil Winér arbetsmiljöingenjör, EHS-chef
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JAG ARBETAR SOM bla arbetsmiljö- 
specialist för Trafikverket sedan maj 
2016. Jag tillhör verksamhetsområde Sä-
kerhet som består av arbetsmiljö, el och 
trafiksäkerhet samt Samhällssäkerhet. 
Min placering är just nu på Västlänken 
och Olskrokens Planskildhet.

ERFARENHET ÄR betydelsefullt för 
mitt arbete. Har arbetat inom järnväg 
sedan 1990 efter gymnasieingenjör med 
inriktning elkraft och på min väg har jag 
arbetat som reparatör, eldriftledare, el-
skyddsman, skydds- och säkerhetsleda-
re, projektör samt BAS-P. 

MIN PERSONLIGHET med att vara   
tydlig, påläst och intresserad av männi- 
skor kommer väl till pass i min rådgi-
vande roll, viljan att lyssna och lösa pro-
blem. 

ARBETE SOM arbetsmiljöspecialist är 
i grunden att jag skall se till att arbetet 
utförs inom gällande lagar och regler. 
Detta är också den stora utmaningen 
att tolka lagtext och fungera i praktiken. 

FÖR ATT JAG skall kunna få en upp-
fattning hur arbetsmiljöarbetet funge-
rar i en entreprenad så tycker jag det är 
väldigt viktigt att man blir ett lag till-
sammans med entreprenören. 

VI BIDRAR MED våra olika styrkor för 
att förbättra arbetsmiljön för alla i pro-
jektet. Vi som håller på med arbetsmiljö 
har ju turen att vi inte har en budget 
att ta hänsyn till utan vi har alla samma 
mål. Alla skall komma hem efter sitt ar-
betspass hela fysiskt och psykiskt.

MINA ARBETSUPPGIFTER är om-
växlande. I grunden har jag en kontroll-
plan för arbetsmiljö som jag genomför 
två gånger om året. I den följer jag upp 
entreprenörens arbete inom dessa om-
råden:

• Bas- U handläggaren 
• El- och trafiksäkerhet
• Hälsa
• Händelserapportering
• Kompetens
• Skyddsrond
• Systematiskt brandskyddsarbete
• Säkerhetsstyrning

ANNARS ANALYSERAR och rappor-
terar jag in alla händelser som sker på 
mitt delprojekt i Trafikverkets rappor-
teringssystem SYNERGI. Ser till att 
sprida erfarenheter inom och utanför 
projektet. Läser och skriver i dokument 
för kommande projekt så att arbetsmil-
jö finns med i tidiga skeden. Skickar in 
förhandsanmälan till arbetsmiljöverket 
för kommande projekt. Följer med på 
skyddsronder och ID06-kontroller ute 
på arbetsplatsen.

MAN KAN I rollen fastna i mötesserier 
men dem får man ta sig ut ur, för bak-
om datorn löser man sällan problem ute 
på site. Det är kontakten mellan hant-
verkare, yrkesarbetare och tjänstemän 
man kan få igenom sina synpunkter och 
rekommendationer. Genom att aktivt 
delta tillsammans med entreprenören 
gör vi jobbet tillsammans för att få till 
en säker och trygg arbetsmiljö.

TILL ALLA UNGA kan jag rekommen-
dera mitt arbete som jag efter nästan 30 
år inte ångrar att jag halkade in på. Men 
var ödmjuk och lär er av dem som kan 
innan man går in med pekpinnen. Det-
ta är ett arbete som bara växer ju mer 
man lär sig och ger så mycket tillbaka 
så även du kommer växa och blomstra 
med tiden. n

AV LINDA BJERS, ARBETSMILJÖSPECIALIST, TRAFIKVERKET

TEMA Arbetsmiljöingenjörens arbetsuppgifter i olika branscher

Arbetsmiljöspecialist 
på Trafikverket

Linda Bjers arbetar som arbetsmijlöspecialist på Trafikverket., 

Vad är ditt yrke och var arbe-
tar du?
(Har nyligen bytt arbete och arbetsgiva-
re men vid intervjun är Jenny…) Arbets-
miljöexpert på Svensk Handel, som är en 
arbetsgivarorganisation och branschor-
ganisation för privata arbetsgivare inom  
handeln, det vill säga butiker, lager och 
e-handel.

Vad gör du på jobbet? 
Det är mycket och varierande! Jag jobbar 
en hel del med rådgivning i arbetsmiljö-
frågor till våra medlemsföretag. Det kan 
röra sig om frågor om regelverket t.ex. 
truckfrågor, råd inför planering av nya 
arbetsplatser, inspektioner och frågor 
om samverkan. De flesta frågorna löser 
sig ute på arbetsplatserna, så när de hör 
av sig är det ofta med mer komplicera-
de frågeställningar eller om sådant där 
rättsläget inte är riktigt klart. Det är 
väldigt utvecklande, även om det varit 
många Covid frågor de senaste åren.

Jag sitter också med i samverkansgrup-
per med de fackliga organisationerna 
inom handeln, där vi jobbar gemensamt 
med viktiga arbetsmiljöfrågor för bran-
schen. En sådan fråga är säkerhet för de 
som arbetar i butiker, där har vi t.ex. 
jobbat med en gratis webbutbildning 
för alla som arbetar i butik och många 
andra bra saker.

Som många andra arbetsmiljöingenjörer  
arbetar jag en hel del med utbildningar, 
främst chefsutbildningar inom arbets-
miljö. Jag tar fram utbildningsmaterial, 
håller vanliga utbildningar, webbutbild-
ningar och webbinarier. 

I rollen ingår att vara uppdaterad på ar- 
betsmiljöområdet, jag läser remisser, 
skriver remissvar och försöker hålla mig 
uppdaterad på den senaste forskningen. 
Ibland sitter jag med i referensgrupper 
och det är också helt nödvändigt att nät- 
verka med handelns arbetsmiljöingenjö-
rer/specialister. En väldigt rolig del i ar-
betet är att vara med och utveckla verk- 
tyg för arbetsmiljöarbetet som många 
arbetsplatser kan ha glädje av. Checklis-
tor på Prevent, webbplatser, e-learnings 
och incidenthanteringssystem till exem-
pel.

Hur länge har du arbetat med 
detta?
I fyra år, innan dess har jag haft roller 
som arbetsmiljöingenjör och arbetsmil-
jö- och miljöchef inom olika branscher; 
stål-, läkemedels- och fordonsindustri.

Vilka har nytta av det du gör 
och på vilket sätt har de nytta 
av det?
Både arbetsgivare och anställda inom 
handeln, dvs butiker, lager och e-handel. 

Vad är det bästa med ditt 
jobb och när känner du dig 
särskilt nöjd med det du gjort 
på jobbet?
Det är att träffa så många engagerade och 
kunniga personer, och jag känner mig  
särskilt nöjd när mina råd hjälper en 
arbetsplats att hitta en praktisk lösning 
på ett problem som förbättrar både för 
verksamheten och skapar en bättre ar-
betsmiljö.

Vilka är utmaningarna i ditt 
jobb och hur tacklar du dem?
Nu handlar det, som för många andra,  
främst om att arbeta på distans och sak-
na det sociala livet på jobbet, men det 
hoppas jag snart ska vara en parentes! 

Vilken kompetens behöver 
man ha för att klara ditt jobb?
Man behöver vara väl orienterad i arbets- 
miljöregelverket, kommunicera bra och 
tydligt i tal och skrift, jag tycker det är  
värdefullt att ha praktiska erfarenheter 
av att arbeta med frågorna på strategisk 
och operativ nivå, och sedan behöver 
man vara ödmjuk för att det alltid finns 
mer att lära sig!

Har du något råd till den som 
är ung idag och skulle vilja ha 
ett liknande arbete?
Ja, det här är ett jätteroligt område och 
viktigt. Ett hållbart arbetsliv är en fram-
tidsfråga så satsa gärna på en sådan ut-
bildning. n

Arbetsmiljöexpert
Jenny Morin, arbetsgivarorganisationen 

Svensk Handel

TEMA Arbetsmiljöingenjörens arbetsuppgifter i olika branscher

AV JENNY MORIN, ARBETSMILJÖEXPERT, SVENSK HANDEL

Jenny Morin, arbetsmiljöexpert 



20 21

TEMA Arbetsmiljöingenjörens arbetsuppgifter i olika branscher

AV JOHAN BARK, ARBETSMILJÖ/ARBETSSÄKERHET, LIDL

AMI Handel
Johan Bark, arbetsmiljö/arbetssäkerhet Lidl

Lidl Sverige KB har drygt tvåhundra butiker, tre centrallager samt ett nybyggt huvudkontor i 
Barkarby utanför Stockholm där jag är stationerad. Vi har även fyra fastighetskontor som är 
placerade i Stockholm, Örebro, Malmö och Göteborg. Vi är över 5000 medarbetare i Sveri-
ge och växer hela tiden. Lidl Sverige ingår i Lidl Stiftung & Co KG som finns i över 30 länder. 

Vad gör du på jobbet?
När jag arbetar säkerställer jag att Lidls riktlinjer för ”Arbets-
säkerhet” är anpassade till svenska förhållanden och lagstift-
ning. Även om föreskrifter bygger på EU-direktiv så tolkar 
länder reglerna olika.  Jag deltar även i projekt, gör riskbe-
dömningar och utvecklar våra utbildningar och instruktioner 
när det behövs. Exempel på aktuella projekt är vårt arbete 
med våra självutcheckningskassor och utbildning av interna 
truckinstruktörer. 

Lidl Sverige är uppdelat i olika regioner och i mitt arbete in-
går att stötta kollegorna i regionerna vid Arbetsmiljöverkets 
och Räddningstjänsters tillsyn. Det händer att vi får olika 
utformade krav på samma typ av förhållande och eftersom 
vi jobbar enhetligt över hela landet så är det viktigt att vi 
säkerställer att vi fortsätter göra det. Sedan kan chefer alltid 
höra av sig till mig om de behöver råd eller stöd. Men i första 
hand är det våra arbetsmiljökonsulter som arbetar ute i våra 
regioner som är kontaktpersoner till cheferna.

Nämn minst 5 tydliga arbetsuppgifter
• Ansvarar för att sätta och följa upp processer för arbets-

miljö/arbetssäkerhet.

• Ledamot i Arbetsmiljökommittéer. Vi har tre Arbets- 
miljökommittéer. Lager, Butik och Huvudkontor (Tjän- 
stemän).

• Säkerställer att chefer och medarbetare får rätt kunskap 
utifrån roller.

• Samverkar med kollegor i andra Lidl länder.

• Rapporterar utfall Arbetssäkerhet till ledning och Lidl 
Stiftung.

Hur länge har du arbetat med detta?
Jag har arbetat med detta i 5 år. 

Vilka har nytta av det du gör och på vilket sätt 
har de nytta av det?
Mitt huvudmål är att Lidls medarbetare får en så säker och 
trygg arbetsmiljö som möjligt. Lidl som arbetsgivare kan kän-
na sig trygg i att vi följer svenska lagar och föreskrifter. Detta 
är ett prioriterat område av Lidl Stiftung. Vidare säkerställer 
jag att arbetssäkerhet beaktas i projekt för lager och butiker.

Vad är det bästa med ditt jobb och när känner 
du dig särskilt nöjd med det du gjort på jobbet?
Det bästa med jobbet är att det händer saker hela tiden och 
det är kul att ha så många olika typer av kollegor. Min erfa-
renhet är att inom handeln finns många positiva människor 

Johan Bark, arbetsmiljö/arbetssäkerhet, Lidl Sverige 

som är lösningsorienterade. Det ligger i handelns DNA. Jag 
känner mig nöjd när ett projekt är i hamn och vi har hittat 
lösningar som är smarta och tar hänsyn till alla förhållanden 
inklusive arbetsmiljö och arbetssäkerhet. 

Vilka är utmaningarna i ditt jobb och hur  
tacklar du dem?
En utmaning kan vara att ta fram effektiva riktlinjer som tar 
hänsyn till helheten (arbetsmiljö/effektivitet). Dessa riktlin-
jer ska sedan förstås och efterlevas i praktiken av chefer och 
medarbetare i våra 203 butiker och våra tre lager. Här gäller 
det att ha tydlig introduktion av nya chefer och medarbeta-
re samt återkommande information för att bibehålla en god 
säkerhetskultur.

Det är också viktigt att ha erfarenhet av tillämpning av Ar-
betsmiljöverkets och räddningstjänsters tillsyn. Vi får inte 
sällan olika krav på samma typ av område i olika butiker. 
Eftersom vi är arbetar enhetligt över hela landet och strävar 
efter effektivitet så gäller det att hålla ihop vårt koncept för 
att kunna ha kontroll. Här gäller det att kunna förklara hur vi 
arbetar för myndigheter. 

För att nå framgång gäller det att samarbeta med process-
ansvariga avdelningar på huvudkontoret. De avdelningar jag 
främst samarbetar med är Försäljning (butiker), Logistik (la-
ger), Inköp (sortimentet till kund), Tekniskt inköp (all ut-
rustning som vi inte säljer till kund).

Vilken kompetens behöver man ha för att  
klara ditt jobb?
Kunskap om branschen och företaget samt förmåga att skapa 
förtroende inom företaget.

Har du något råd till den som är ung idag och 
skulle vilja ha ett liknande arbete?
Satsa på att lära dig en bransch. Var målinriktad och ödmjuk. 
För fram dina åsikter och idéer när det är lämpligt. Rom 
byggdes inte på en dag har jag hört! n

Arbetsmiljöverkets nya info/checklista 
Planera, projektera och samordna för en bra arbetsmiljö  

- checklista om arbetsmiljöansvar för dig som är byggherre,  
uppdragstagare, projektör, Bas-P, Bas-U eller entreprenör

AV BENGT SAHLIN, REGION STOCKHOLM/GOTLAND

En reflektion:  En omfattande och bra checkli- 
sta som tar upp alla tre faserna i ett byggprojekt.  
Planering-projektering, Upphandling, Byggar-
betsmiljön och Brukarmiljön.

Checklistan kan anpassas till ett projekt. Om  
man bygger hus eller vägbygge finns delar i  
checklistan som kan tas bort och därmed göra  
den mer överskådlig. Checklistan är speciellt bra  
om man är ny och inte van att tänka på alla frå-
gorna som regleras i olika regelverk.

Det man missar är kopplingen till kvalitet och 
miljö. Det kan naturligtvis vara svårt att få 
med detta i en AV-baserad checklista. Det är 
ju ibland en fråga om att kvalitet och miljökrav 
ändå måste diskuteras vid såväl planering som 
utförande. Det kan därför vara bra om du själv 
lägger till punkter om detta. n

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/planera-projektera-och-samordna-for-en-bra-arbetsmiljo---checklista/?hl=Planera,%20projektera%20och%20samordna%20för%20en%20bra%20arbetsmiljö
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Region Stockholm/Gotland
AV ELISABETH SELANDER, ORDFÖRANDE REGION STOCKHOLM/GOTLAND 

SAMS Region Stockholm/Gotland planerar att ha sitt årsmöte den 4 april 2022 kl 14.00 på CAMM – Centrum för arbets-
miljömedicin på Torsplan, Solnavägen 4, Stockholm. Kallelse och innehåll kommer att sändas ut till medlemmarna samt att 
publiceras dels på hemsidan dels på LinkedIn.

8 juni är planerat för en föreningsträff. Detaljer kommer att publiceras dels på hemsidan dels på LinkedIn.

Nyheter  
från Prevent 

SAMS vill tipsa om material från 
Prevent nyheter januari 2022.

Läs mer på prevent.se

Reviderar skrifter:
Buller och Vibrationer (klar i januari)
Pressar och gradsaxar (klar i februari)
Asbest arbeta på rätt sätt (klar i februari)
Kemiska hälsorisker (klar i april)

Övriga reviderade produkter:
Maskinkörkortet, handhållna maskiner

Nya skrifter:
Nanopartiklar i arbetsmiljö (klar i februari)

”Snart” klara:
ArbetsplatsDialog (klar i februari)
Handintensivt arbete (klart i april)
SAM bot: (klar 2023)

BLI EN AV OSS!
Vi i föreningen Säker arbetsmiljö Sverige erbjuder 
arbetsmiljörådgivning till företag främst i den gröna 
näringen, jordbruk, skogsbruk och trädgård. Vi finns  
i hela landet men nu behöver vi bli fler. 

Vi har samarbetsavtal med LRF, Lantbrukarnas 
Riksförbund och Gröna arbetsgivare vilket ger oss 
tillgång till deras 140 000 medlemmar. 

Som medlem kommer du vara en del i vår samlade 
konsultgrupp med några av gröna näringarnas mest 
meriterade arbetsmiljörådgivare. Du ska helst vara  
arbetsmiljöingenjör eller motsvarande. Om du sedan 
har utbildning och/eller erfarenhet från de gröna  
näringarna är det ett extra plus.

Hör av dig till  
Säker Arbetsmiljö Sverige 
Tel: 070-985 60 00
E-post: info@sakerarbetsmiljo.se
Hemsida: https://www.sakerarbetsmiljo.se/

Säker Arbetsmiljö Sverige, ek. för.  

Vi vill också tipsa om uppdateringen av 
boken  ”Syn och belysning i arbets- 
livet” av Per Nylén. Den används  
bl a som kurslitteratur på arbetsmil-
jöingenjörsutbildningen på KTH.

Boken finns att ladda ner kostnads-
fritt som pdf på Prevents hemsida: 
Jobba med arbetsmiljö/Fysisk  
arbetsmiljö/Belysning. 

Den kommer också kunna be- 
ställas som bok inom kort.

Region Norr
AV JOHAN NYLANDER, ORDFÖRANDE REGION NORR 

Vi har en fortsatt god medlemstillströmning i norr, inte 
minst på grund av de pågående YH-arbetsmiljöingenjörs-
utbildningarna i Sundsvall och Skellefteå då vi rekryterat 
många studerandemedlemmar därifrån. Bengt Sahlin och 
Johan Nylander har under dec-feb, undervisat i kursen 
”Arbetsmiljö och säkerhet” på YH och därigenom knutit nya 
kontakter.

I Umeå arrangerade lokalombudet Frej Gruffmam en di-
gital medlemsträff där medlemmar i närområdet diskutera-
de olika arbetsmiljöutmaningar och diskuterade ett rättsfall 
kring en arbetsplatsolycka.

Vi fortsätter även vår utbildningssatsning och den 11/2 
hade vi bjudit in Mattias Strömgren från MSB och Karlstad 
Universitet som gav en mycket intressant inblick i olika 
olycksutredningsmetoder. Vi avhandlade metoderna MTO, 
STEP, avvikelseutredning och AcciMap. Det var riktigt 
lärorikt och kanske någon fick blodad tand och hoppar på 
en djupare utbildning i olycksutredningsmetodik som ges av 
Karlstad universitet. Totalt deltog drygt 30 medlemmar. Ett 
längre referat av utbildningen kommer i nästa nummer.

Region Mitt planerar att ha sitt årsmöte den 11 mars 2022 på First Hotel City i Eskilstuna. Mer info finns på hemsidan.

Vid senaste styrelsemötet i december 2021 redovisa-
des inkomna rapporter, aktuell medlemsstatistik samt att 
kommande års aktiviteter diskuterades. Region Småland 
och Öland har för närvarande 31 medlemmar. Årsmötet är 
bestämt till 22/4 2022.

Restriktioner till följd av Covid -19 gör att det är svårt att 
planera. Ett antal studiebesök har skjutits på och vi hoppas 
att de snart blir möjliga att genomföra. Vi ser ett behov av 
att skapa egna utbildningar till våra medlemmar och styrel-
sens arbetsutskott har uppdrag att ta fram lämpliga förslag. 

Det finns stort behov av nya arbetsmiljöingenjörer, men för 
att en eventuell YH-utbildning ska bli aktuell är det avgö-
rande att hitta praktikplatser, vilket är svårt i dagsläget.

Vi marknadsför vår nya hemsida via länken 
https://samssverige.se/om-ftf/bli-medlem/

Många medlemmar saknar fortfarande behörighet till 
hemsidan, varje medlem måste skapa sin egen inloggning, 
kontakt kan tas med Thomas Lagö för att få det att fungera.

Region Småland/Öland
AV MARTIN LINDAHL, REGION SMÅLAND/ÖLAND

Region Mitt
AV CAROLA JANSSON, ORDFÖRANDE REGION MITT 

https://www.prevent.se
https://www.sakerarbetsmiljo.se/
https://samssverige.se/om-ftf/bli-medlem/


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

samssverige.se

Adressändring - kontakta din region


