
ErgoNews nr 2 2017; Åtgärder

Det är naturligt att man redan vid

undersökningar och utredningar börjar fundera

vilka åtgärder som kan behöva vidtas.

Riskbedömningen är sedan till hjälp för att

prioritera åtgärderna.

Utgångspunkten är alltid att åtgärder ska ta

bort risken helt och hållet men ibland går inte

det. Då får man istället minska eller kontrollera

riskerna så mycket det går och skydda

arbetstagarna på annat sätt, exempelvis genom

instruktioner, stöd och handledning eller

personlig skyddsutrustning.

Ibland krävs flera olika åtgärder för att komma

tillrätta med en specifik risk.

Visste du att:
om du lutar dig långt fram över mobilen utsätts

din nacke för samma belastning som om en

sjuåring satt på den...

Checklista Belastning

Arbetsmiljöhandbok

För de åtgärder som vi har bestämt att vi

behöver genomföra, men som vi inte kan

åtgärda omedelbart ska vi ta fram en

handlingsplan, se blankett 08.1.

Av handlingsplanen ska framgå:

 vad som ska göras,

 hur det ska göras,

 vem som ska göra det,

 när det ska vara klart.

Handlingsplanen ska dokumenteras skriftligt.

EXEMPEL
Åtgårdsplan punkt 1:

"Efter uppdateringen av boxarna har

vacuumlyften börjat tappa kartonger, och

ingen vid bandet använder den längre."

A. Eva‐Lotta ber Sten undersöka om

vacuumlyften kan uppgraderas med ett nytt

verktyg som klarar av att hantera de nya

boxarna.

B. Sten har tidigare under året fått en

förutsättningslös presentation av Magnus

Andersson på ERGOFOKUS AB, och tar nu

kontakt för att fråga om en lösning till

vacuumlyften.

C. Sten har blivit lovad svar inom en vecka av

Ergofokus. Eventuell lösning kan dock ha en

leveranstid på ca 8 veckor.

D. Till dess att vacuumlyften fungerar önskvärt

igen, lägger EvaLotta med hjälp av Farida om

schemat, så att personalen alltid kan vara 2

personer och hjälpas åt att lyfta vid bandet.

Detta görs omgående och börjar gälla fr.o.m.

måndag nästa vecka.

EvaLotta inser att detta kommer ge

konsekvenser i produktionen både i effektivitet,

men också viss stress för personalen. Hon har

beslutat att vara tydlig med information om vad

som gäller kommande veckor och varför de gör

detta. Hon kommer också att följa upp den

tillfälliga förändringen, noggrant.

Film om SAM (2,5 min)
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