
ErgoNews nr 1 2017; Att komma igång med arbetsmiljöarbetet

Syftet med arbetsmiljölagen, AML, är att

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och

att skapa en god arbetsmiljö. Där står det till

exempel att arbetsgivare OCH anställda ska

samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö.

Föreskrifterna om systematiskt

arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare.

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att

undersöka, genomföra och följa upp

verksamheten för att förebygga olyckor och

ohälsa.

Alla arbetsförhållanden ska granskas, tex

arbetsledning, organistaion, tempo, buller,

arbetsmängd, belysning, handlingsutrymme och

möjlighet till inflytande.

Visste du att:
Ett skyddsombud ska finnas på alla

arbetsplatser som har fler än 5 anställda.

Checklista Belastning

EXEMPEL
VD Eva‐Lotta hade under den årliga

genomgången med ledningen upptäckt att

sjukskrivningarna generellt sett ökat under

2016 jämfört med tidigare år. Eva‐Lotta tog

därför med sig Sten (produktionsansvarig) och

Farida (montör och skyddsombud) på en extra

skyddsrond för att undersöka om något hänt

eller förändrats ute på arbetsplatsen. Farida

fick uppdrag att skriva ner allt de upptäckte.

Följande punkter skrevs ner:

* Efter uppdateringen av boxarna har

vacuumlyften börjat tappa kartonger, och

ingen vid bandet använder den längre.

* I början på förra året bytte saltleverantören

förpackningar från 10 kg‐ till 20 kg‐säckar.

* Packbordets hydraulik har gått sönder och

bordet har fastnat i sitt översta läge.

* James når knappt upp till påfyllnadsmaskinen,

men har inte vågat säga till.

* Sedan Nils gått i pension, hinner Farida inte

rikitgt med allt.

* Stens kontor är allmänt eftersatt; dålig luft,

gamla möbler, trasiga lampor mm.

RIskbedömning av varje enskild notering görs

senare av Eva‐Lotta efter ronden.

Guide ‐ kom igång!

Eva‐Lotta

VD / Arbetsgivare

Sten

Produktionsansvarig

Farida

Montör / Skyddsombud

James

Lärling

Till Arbetsmiljöverkets
interaktiva utbildning SAM.

När man gjort en undersökning, ska även en

riskbedömning göras, dvs ställ frågorna:

* Hur troligt är det att något ska hända?

* Kan flera anställda utsättas för riskerna?

* Vilka arbetsmoment medför särskilt stora

risker?

* Hur ofta och hur länge utsätts någon för

riskerna?

* Vilken ohälsa eller olycka kan uppstå?

Riskbedömningen ska vara skriftlig.
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