
ErgoNews nr 8 2017; Sammanfattning

Ett år har försflutit sedan lednignen upptäckte

problemet med ökade sjuksrivningar. Under året

har man vidtagit en hel del åtgärder, bl.a. har nya

hjälpmedel satts in, och man har också jobbat med

utbildning och säkerhet, samt sett över och

renoverat befintlig utrustning.

Resultatet av insatserna är minskad frånvaro med

hela 75% ! Dessutom har produktiviteten vid både

vakuumlyften och packbordet ökat markant och

"Företaget AB" får ut ca 10% fler produkter i

veckan.

Stens kontor är fortfarande eftersatt, men det

finns en satt åtgärdsplan för januari nästa år.

Med dessa positiva resultat i bagaget, ses nu det

löpande arbetsmiljöarbetet som en investering för

både personal och företag. Det som förr

uppfattade som tidskrävande och nödvändigt ont

har istället blivit en del av effektiviseringsarbetet.

Sammanhållningen har också blivit bättre i takt med

att personalen mår bättre och slipper ha ont!

Investeringar som lönar sig!

Ju bättre ergonomi på arbetsplatsen desto

bättre lönsamhet för företaget. Forskarna ser

ett samband mellan bra ergonomi och de

positiva effekterna på företagen.
Källa: Arbetsmiljöverket, RAP2012_01.pdf

Gränsvärden för ergonomiska
belastningar

Vi har satt ihop ett startpaket utifrån

Arbetsmiljöverkets rekommendationer, så att

ni enkelt kan komma igång med SAM. Ladda ner

dokumenten här nedan, eller maila oss så

skickar vi er en pärm.

Startpaket SAM
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