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Hållbar arbetsmiljö - Långt arbetsliv

A

llt fler kommer att behöva ha ett långt arbetsliv. Då krävs det
också goda fysiska och psykiska arbetsmiljöer, men även en
beredskap för förändring och utveckling. Detta är inte alltid
den verklighet som vi på AMM möter.

”För att klara den kommande demografiska påfrestningen i kombination med en
antagen fortsatt stigande medellivslängd
utan välfärdsförluster behöver arbetslivet
förlängas”.
Så skriver man på kanslisvenska i direktiven till den nya pensionsutredningen
2011. Statsministern har lyft frågan om
det förlängda arbetslivet betydligt mer
slagkraftigt, genom att säga att man får
räkna med att många behöver arbeta fram
till 75 års ålder. Om detta betyder att många
arbetsmiljöer kommer att förändras så att
det blir möjligt för allt fler att arbeta långt
upp i åren med bibehållen god hälsa har
statsministern gjort en stor insats.

Men då behövs en insiktsfull arbetsmiljöpolitik, grundad på kunskap om hur
arbetsmiljö och arbetsförhållanden påverkar hälsa och funktionsförmåga. Det
borde vara möjligt att vara verksam i de
allra flesta yrken under ett helt yrkesliv.
Det borde vara möjligt att skapa och upprätthålla arbetsplatser med god fysisk och
psykisk arbetsmiljö för alla åldrar, med
beredskap för att arbetsuppgifterna kan
behöva förändras med tiden. För andra
yrkesgrupper handlar det i stället om att
skapa reella möjligheter till omskolning
och kompetensutveckling, och att få arbetsgivare att våga nyanställa äldre.
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Men verkligheten ser inte alltid så ut. I
detta och kommande nummer av Bulletin
lyfter vi därför fram områden, där välkända arbetsmiljörisker gör att det inte kan
förväntas att många kan arbeta upp i hög
ålder. Vi skildrar den verklighet som vi ser
från en arbets- och miljömedicinsk kliniks
horisont, när det förebyggande arbetet har
fallerat och anställda drabbats av hälsoproblem. Men vi kommer också att lyfta
fram goda exempel på förändringsarbete,
som vi fått ta del av ute på arbetsplatser i
vår närhet.
I detta nummer belyser vi problemen
med vibrationsskador ur många olika
perspektiv.
Användning av handhållna vibrerande
verktyg, blir allt vanligare. På 15 år har
användningen ökat 40 % bland facklärda
arbetare. Mer än 300 00 män hanterar
sådana verktyg dagligen minst ¼ av arbetstiden. Det har beräknats att 10 000
män i landet har besvär från händerna pga.
vibrationsexponering.
Sedan 2005 finns ett tydligt regelverk med
krav på riskbedömningar, åtgärder och
medicinska kontroller för att förebygga
vibrationsskador. I verkligheten brister
ofta skyddsnätet.

8 - Lyckosamt vibrationsprojekt.
9 - Det finns hopp även för värstingar.
10 -Det havererade arbetsmiljöarbetet:
Exempel vibrationer.
		
11 -Arbetsmiljöverkets vibrationsföreskrift.
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12 -Världsspirometridagen.
Workshop: "Black Carbon".
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Vibrationsskador då och nu
Som ung vikarierande underläkare vid Yrkesmedicinska kliniken i början av 1980-talet träffade jag många män med misstänkta
vibrationsskador. Det var skogsarbetare,
som använt motorsåg i många år, arbetare
i stenbrott och varvsarbetare som använde
stora tryckluftsdrivna maskiner. Nästan
alla arbetade utomhus, och de hade besvär
med fingrar som vitnade i kyla.
De berättade om besvär som var välkända
för yrkesmedicinare. Bland de första som
hade beskrivit problemet var Alice Hamilton, en pionjärer inom yrkesmedicin i USA.
Hon skriver i sin självbiografi ”Exploring
the dangerous trades” – året var 1917:
” The complaint which led to my being sent
on this new job came from the limestone
cutters of Bedford Indiana….

The condition of which the men complained – and doubtless still do – is a spastic
anaemia of certain fingers, the ones most
tightly cramped around the tool (...).
There is a clear line of demarcation between
the dead part and the normal part. I had
provided myself with outlines on paper of
right and left hands and when I examined
a man I would make his record with a blue
pencil on one of the sheets.
Vi gjorde likadant – patienterna fick rita
hur stor del av fingrarna som brukade
vitna. Och så fick de sitta med händerna
i isvatten och med blöta kalla handdukar
över ryggen, för att vi skulle se om kylan
fick fingrarna att vitna.

Till Handkirurgen i Malmö kom vid samma
tid en annan kategori av patienter med
oförklarliga besvär från händerna – män
som inte hade arbetat utomhus och ofta
inte hade besvär av ”vita fingrar”. Om
detta, och om vad det betyder när arbete
med vibrerande handhållna verktyg skadar
nerverna i handen skriver Professor em
Göran Lundborg. Han är en av de kliniker
och forskare som har lyft fram betydelsen
av den nervskada som vibrationer kan ge.

Kristina Jakobsson

Verksamhetschef
kristina.m.jakobsson@skane.se
AMM, Lund

Om handens känsel och känsla
Under min tidigaste bana som handkirurg,
för drygt 30 år sedan, kom jag ibland i
kontakt med en speciell typ av patienter
med ovanliga symptom - män i yngre
medelåldern som klagade över en särskild
sorts problem med händerna: de hade svårt
hantera precisionsverktyg och kunde t.ex.
inte längre skruva en mutter på en
skruv utan stora problem. Några
klagade över att de hade svårt
knäppa knapparna på sin skjorta,
andra beskrev svårigheter med att
knyta slipsknuten. En del patienter
tappade lätt föremål, andra beskrev hur de helt förlorat mycket av
handens gripkraft och därför hade
svårt klara sina arbetsuppgifter
som ofta omfattade tunga lyft.
Många av dessa patienter hade
sökt flera olika läkare, man hade
funnit normal känsel i handen
vid enkla känselundersökningar, och man
fann också att muskulaturen i underarmen
var helt normal när omkretsen mättes med
måttband. Försäkringskassan betraktade
dessa patienter som simulanter - med allt
vad det innebar i form av indragna sjukförmåner.
Ingen hade ställt frågan vad dessa patienter
arbetade med. Det visade sig att de alla –
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utan undantag – arbetade med handhållna
vibrerande verktyg. Att vibrationer kunde
ge handproblem var i stort sett okänt –
möjligen hade någon hört talas om ”vita
fingrar”- men detta behövde inte föranleda
nedsatt arbetsförmåga. Nu växte fram en
klinisk bild som talade för att vibrationer
kan ge mycket besvärande känselstörningar och ibland också
muskelsvaghet – fastän de enkla
känseltesten kunde vara helt
normala och muskelvolymen väl
bevarad.
Idag är synen på vibrationsskadorna en helt annan. Vi har lärt
oss inse att vibrationsskadorna
verkligen utgör ett mycket stort
yrkesmedicinskt problem, och vi
har lärt oss vilka tester av nervfunktion som tidigt ger utslag och
vilka som kan förbli helt normala
även vid en ganska grav nervskada.
Vibrationsskadorna illustrerar på ett
mycket tydligt sätt hur en försämrad känsel
i handen kan skapa stora problem i livet – i
hemmet och på arbetsplatsen. Handkänseln
ger normalt en sensorisk återkoppling som
är nödvändig för att reglera gripkraften i
handen. Vi ”ser” med våra händer – även
när vi arbetar i mörka eller skymda utrymmen, eller när vi t.ex. skruvar i en skruv på

baksidan av ett föremål. Med handen kan vi
uppleva känselkvaliteter som grovkornigt
och finkornigt, vi kan skilja bomullstyg
från sidentyg, vi kan plocka en vindruva
från en klase utan att krossa druvan - vi
kan t.o.m. med ett finger testa skärpan på
en knivsegg utan att skada fingret . Känsel
och känsla är nära kopplade till varandra.
Kreativa händer är basen för allt skapande
vad gäller industridesign, hemslöjd, konst
och musik. För att inte tala om vad kreativa händer, tack vare bevarad känsel och
finmotorik, kan åstadkomma i våra hem
och på våra arbetsplatser.
Vi ska ha stor respekt för vad en nedsatt
handkänsel kan få för konsekvenser, och vi
måste därför vara uppmärksamma på vad
en tidig vibrationsskada kan ställa till med.
Det gäller att med förebyggande åtgärder
förhindra att dessa skador uppkommer,
och att – om de ändå uppträder – tidigt
sätta in åtgärder för att förhindra att de
utvecklas vidare.

Göran Lundborg

Professor i handkirurgi
goran.lundborg@med.lu.se
Skånes Universitetssjukhus, Malmö

De som arbetar med vibrerande verktyg

ska inte behöva
lämna sitt yrke i förtid

P

å Arbets- och miljömedicin ser vi drygt 50 patienter varje år
med vibrationsskador i händerna. Så har det varit de senaste 20
åren. Många av dem är mitt i yrkeslivet, och har fått så mycket
skador att vi måste rekommendera dem att byta från det yrke som de
kan och trivs med. Vägen framåt känns osäker och det är inte ovanligt att man ändå fortsätter i flera år, med allt allvarligare skador
som följd. En bra lagstiftning finns sedan 2005, men tyvärr följs den
alltför sällan fullt ut.

Vibrationsskada

De vanligaste symtomen på vibrationsskada är domningar, stickningar och nedsatt känsel i händerna. Patienterna klagar
ofta över att de är fumliga och kan även
ha värk. Dessutom drabbas många av vita
värkande fingertoppar vid kyla och när de
jobbar med sina vibrerande verktyg.
Samtliga besvär kommer smygande, oftast
under flera år, varför man egentligen har god
tid på sig att ändra arbetsförhållandena. Får
skadan fortgå kan den bli mycket besvärlig
med påverkan på både arbetsliv och fritid.
Prognosen är tyvärr dålig, även om man
helt upphör med vibrationsexponerat arbete
kvarstår besvären ofta. Det gäller därför att
man kommer ur den skadliga exponeringen
tidigt i förloppet.

Lagstiftning

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS
2005:15 – Vibrationer regleras bland annat
arbete med handhållna vibrerande verktyg.
I föreskriften ges ett gränsvärde för den
dagliga vibrationsexponeringen som inte
får överskridas. Det ställs också krav på
att arbetsgivaren ska upprätta en skriftlig
riskvärdering för anställda som använder
vibrerande verktyg.
I föreskriften fastställs även ett insatsvärde som motsvarar halva gränsvärdet.
Om detta överskrids inträder en rad
skyldigheter för arbetsgivaren. Personal
som är exponerad över insatsvärdet ska
erbjudas regelbunden medicinsk kontroll
och all vibrationsexponerad personal ska
få utbildning och information om risker
med vibrationer. Åtgärder ska vidtas för
att minska exponeringen och de åtgärder
som inte genomförs direkt ska föras in i
en skriftlig handlingsplan.

Utsatta yrken

Trots att föreskrifterna har funnits i sju
år ser vi på Arbets- och miljömedicin
att efterlevnaden är dålig. Patienter med
arbetsorsakade vibrationsskador utgör en
stor andel av de patienter som kommer till
AMM´s mottagning i Lund.
Flertalet av dessa patienter är män och
många arbetar inom byggnadsindustrin där
vibrerande verktyg ofta används dagligen.
Vissa yrkesgrupper som t ex håltagare,
rivare och betongarbetare är särskilt utsatta.
Dessvärre är vår erfarenhet att såväl
adekvat riskvärdering som lagstadgade
kontroller alltför ofta saknas. För att undvika att handskadorna blir så omfattande
att de leder till minskad arbetsförmåga är
det av största vikt att utredning och åtgärder
utförs tidigt i förloppet.

Möjliga lösningar

I detta nummer av Bulletin beskrivs hur en
utredning på Arbets- och miljömedicin kan
gå till och med hjälp av några fallbeskrivningar vill vi ge exempel på patienter som
kommer till oss.
Vår kurator, Birgitta Pålsson, genomförde
nyligen en intervjustudie av ett 20–tal
tidigare patienter med vibrationsskada.
Läs hennes rapport om hur det gått för
dem, och varför. Läs också om ett lyckat
projekt på ett företag i Småland, där man
minskat exponeringen.

För även om vi ser att vibrationsskador fortfarande är ett stort och allvarligt problem
finns det stora möjligheter att förebygga och
begränsa. Det gäller att vakna och utnyttja
de tekniska lösningar som kommer fram allt
eftersom de efterfrågas. Ett första steg är
att punkt för punkt följa lagen – gör en ordentlig riskvärdering och vidtag relevanta
åtgärder beroende på vad denna visar (se
flödeschema över Arbetsmiljöverkets Vibrationsföreskrift på sida 11).

Riskvärdering

Det finns mycket hjälp att få. På arbetsmiljöverkets hemsida finner du mycket information om hur detta arbete kan
bedrivas, och en poängmetod för enkel
riskvärdering, www.av.se/teman/vibration.
På www.fhvmetodik.se finns råd om hur
medicinska kontroller kan utformas. Vi
håller också återkommande kurser för
företagshälsovårdspersonal.
För att ge en första uppfattning om exponering finns på sida 7 en lista över typiska
vibrationsnivåer för olika verktyg och
hur länge man kan arbeta med dem innan gränsvärdet respektive insatsvärdet
uppnås. Tänk på att detta kan variera med
vilket material som bearbetas och hur slitet
verktyget är, och att exponering från olika
verktyg måste adderas. Se http://www.
vibration.db.umu.se/ för olika databaser
som kan användas för att beräkna tillåten
exponeringstid.

Catarina Nordander

Överläkare
catarina.nordander@skane.se
AMM, Lund
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Utredning hos Arbets- och miljömedicin
Exponeringsutredning

beröringskänsel), finmotorik och styrka
samt värderar förekomsten av vita fingrar.
Ibland skickas remiss för neurofysiologisk
mätning för att utesluta nervinklämning i
handleden, vilket också kan vara en del i
vibrationsskadan. Blodprover tas för att
utesluta sjukdomar som skulle kunna ge
liknande besvär.

Om remissen kommer från företagshälsovården skriver vi också dit och ber om
den lagstadgade riskvärderingen som
arbetsgivaren ska ha upprättat. Dessvärre
saknas denna alltför ofta.

Bedömning

Patienten ombeds inför besöket att skriva
ner vilka verktyg de arbetat med under livet.
Våra yrkeshygieniker kan sedan beräkna
dosen, både fram till symtomdebut, total
dos och aktuell dos. Ibland behövs ett
arbetsplatsbesök och kanske mätning av
vibrationer för att reda ut exponeringen.

Medicinsk utredning

När patienten kommer till oss får hon eller
han träffa en läkare som tar upp en noggrann anamnes rörande hur arbetet gått
till och vilka symtom som utvecklats. Vi
mäter sedan känsel (vibrationskänsel och

Med information om exponering, symtom,
tobaks- och medicinanvändning, samt
annan sjukdom kan diagnosen vibrationsskada ställas eller avfärdas. Ofta finns
också besvär från nacke eller armar, och
ibland kopplas ergonom in för att värdera
detta närmare.

Råd om framtiden

Dessvärre har de patienter som kommer till
oss ofta så pass mycket besvär att vi måste

rekommendera att de helt slutar arbeta med
vibrerande verktyg. Vår kurator kan ge
råd angående arbetsbyte, och patienterna
rekommenderas att anmäla arbetsskada till
försäkringskassan och AFA försäkring.
Ett läkarutlåtande skrivs. I vissa fall kan
ersättning utgå för löneminskning, sveda
och värk.

Catarina Nordander

Överläkare
catarina.nordander@skane.se

Karin Wilander

Yrkeshygieniker
karin.wilander@skane.se
AMM, Lund

Några Typiska Patientfall
Simon, 33-årig håltagare

Simon har arbetat som håltagare och rivare
i drygt tio år. Arbetsuppgifterna har innefattat bilning, dvs. håltagning i betong
för att t ex lägga nya rör i en byggnad,
att göra schakt och trapphål med hjälp av
golvsågning samt rivning av byggnader. I
arbetet har han använt ett flertal kraftigt
vibrerande verktyg, bl a bilningsmaskin,
tigersåg och olika typer av borrmaskiner.
Redan under Simons första år som håltagare
fick han besvär med domningar i höger hand
och arm, som sedan successivt förvärrats.
De senaste åren har domningarna varit
smärtsamma.
Utredning har visat kraftigt nedsatt vibrationssinne. Yrkeshygieniker beräknar den
genomsnittliga vibrationsexponeringen till
9,2 m/s2 , klart över gränsvärdet på 5 m/s2.
Simon bedöms ha en vibrationsskada och avråds
från vidare arbete med
vibrationsexponering.
Ett läkarintyg skrivs avseende detta. Då företaget
inte kan erbjuda andra
arbetsuppgifter blir han
uppsagd på grund av personlig arbetsbrist.

Jörgen, 41-årig svetsare och
plåtslagare

Jörgen har varit vibrationsexponerad i sitt
yrke som svetsare under 25 år, huvudsakligen vid arbete med vinkelslipmaskin.
Sedan tre år har Jörgen återkommande vita
fingrar på båda händerna i samband med
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vibrationsexponering och
vid arbete i kyla. Han
klagar också över nattliga smärtor i händerna,
domningar och upplevd
fumlighet.
Undersökning har visat
lätt nedsatt vibrationskänsel i båda pekfingrar.
Den genomsnittliga dagliga vibrationsexponeringen har beräknats till
2,4 m/s2 under de 25 åren,
vilket innebär en mer
än 5-faldig överrisk för
vibrationsskada.
Jörgen bedöms ha en vibrationsskada under
uppsegling och rekommenderas minska
sin vibrationsexponering.
Företagshälsovården bör
kopplas in för att se över
att moderna verktyg med
lägsta möjliga accelerationsnivåer används, och
att tiden han arbetar med
vibrerande verktyg är så
kort som möjligt. Jörgen
bör undersökas årligen
och om han försämras
ytterligarebör han byta arbete eller arbetsuppgifter

Bengt, 55-årig rörläggare

Bengt har arbetat som rörläggare på olika
företag sedan han slutade gymnasiet.
Vanliga arbetsuppgifter är byte av avloppsstammar, vilket innebär borrning i
kakel och betong, kapning av duschbrunnar
och takjärn med tigersåg, samt arbete med
skruv- och mutterdragare. Han använder

ofta handen som hammare för att räta ut rör.
Arbetet innebär också
frekventa kraftgrepp.
För fem år drabbades
Bengt av tilltagande besvär med stickningar och
domningar, köldkänslighet och värk i båda
händerna.
Utredning har visat kraftigt nedsatt berörings- och
vibrationskänsel. Den
genomsnittliga vibrationsexponeringen under de senaste 20 åren
har beräknats till 3,1 m/s2 , vilket medför
ca 20 gångers överrisk för vibrationsskada
Bengt bedöms ha en vibrationsskada och
avråds från fortsatt arbete som rörläggare, men han har inte hittat något annat
jobb, utan fortsätter tills vidare. Då vår
bedömning är att hans arbete medför
exponering över insatsvärdet kontaktar
vi arbetsmiljöansvarig på företaget och
diskuterar deras lagstadgade skyldigheter.

Catarina Nordander
Överläkare

Åsa Almqvist
ST-läkare

Lisa Hård af Segerstad
Underläkare
AMM, Lund

*Simon, Jörgen och Bengt är påhittade exempel, baserade på de patienter som vi utrett de
senaste tre åren.

Hinder och möjligheter
för fortsatt arbetsliv

E

n vibrationsskada kan ibland leda till att man måste byta arbete
helt. Men det är en lång process som kräver stark motivation.
Hur får man det stöd som behövs för att klara av detta?

Arbets- och miljömedicin har gjort en intervjustudie av ett 20-tal män som skadats
av vibrationsverktyg för att ta reda på hur
de upplever möjligheterna till ett fortsatt
arbetsliv efter sin skada.
Flertalet intervjuade – tre fjärdedelar
– fortsätter i exponerat arbete efter att
de fått diagnosen ”säker eller misstänkt
vibrationsskada.” Intervjuerna hade till
syfte att dels belysa vilka hinder som finns
för övergång till oexponerat arbete, och, i
de fall där arbetsbyte kommit till stånd,
lyfta fram vad som möjliggjort detta. Intervjuerna gjordes flera år efter avslutad
utredning och inte sällan har besvären
hunnit förvärras sedan dess i de fall där
exponeringen fortsatt.

Hinder

Av olika skäl vill man inte förlora ett fast
arbete, ofta av rädsla för att bli arbetslös.
Försörjningen och ansvaret för familjen är
överordnat alla andra hänsyn. Av samma
skäl undviker många att diskutera sina
besvär med arbetsgivaren eftersom de
befarar att de då riskerar att bli den första
som sägs upp vid nedskärningar.
Omplacering är den första rehabiliteringsåtgärd som ska övervägas, alltså byte till
andra oexponerade arbetsuppgifter hos
samma arbetsgivare. Detta förutsätter att
det finns icke-exponerade arbetsuppgifter
som man har tillräckliga kvalifikationer
och utbildning för. Samt att dessa arbetsuppgifter inte redan utförs av någon annan.
Många av de intervjuade försöker slippa
de värsta momenten, när detta är möjligt.
Följden blir då att arbetskamraterna, som
får göra dessa moment, blir mer exponerade, något som de intervjuade upplever
som orimligt att kräva. Ofta förekommer
det att de yngre arbetskamraterna, vilka
ännu inte har besvär i händerna, får göra
de mest exponerade momenten.

En av de intervjuade, som på grund av
vibrationsskada hade stora besvär av kylan
i utomhusarbetet, förklarade att säsongsarbetstiden har förändrats under de senaste
tio åren på så sätt att man idag i större
utsträckning arbetar utomhus under hela
vintern. Tidigare utfördes dessa arbeten
under vår-, sommar- och höstsäsongen.
Inte så få av de intervjuade har aldrig haft
kontakt med Arbetsförmedlingen. Man
förväntar sig inte att bli prioriterad till en
omskolning eller annat oexponerat arbete
eftersom man redan har en anställning.
Dessa förväntningar stämmer dessvärre
med de erfarenheter andra haft som tagit
kontakt med Arbetsförmedlingen.

Möjligheter

Arbetsbyte kan underlättas av omskolning/utbildning och detta blev lösningen
för några få av de intervjuade. I samband
med att de blev uppsagda till följd av
nedskärningar kunde de erbjudas lämplig
utbildning av Arbetsförmedlingen. Ekonomiskt studiestöd eller liknande löste
försörjningsfrågan under utbildningstiden.
När arbetsgivaren är angelägen om att
behålla en anställd finns det större möjligheter till omplacering, till oexponerat
arbete, eller åtminstone till inomhusarbete.
Flera av de intervjuade beskriver att resultatet av den utredning de genomgått
vid Arbets- och miljömedicin har fått till
följd att inte bara de själva blivit mera
medvetna om exponeringen utan att även
arbetskamraterna och arbetsgivaren visat
intresse för att skaffa nyare utrustning
och verktyg.

Vad kan bli bättre?

Sammanfattningsvis kan konstateras att ett
arbetsbyte till oexponerat, eller i varje fall
mindre exponerat, arbete oftast förutsätter en stark motivation hos den skadade.
Inte sällan beskriver den enskilde en lång
process, med upprepade undersökningar
och läkarbesök hos både Arbets- och
miljömedicin och t.ex. företagshälsovård,
vilken så småningom leder fram till beslutet
att prioritera ett arbetsbyte. De negativa
konsekvenserna i form av risk för arbetslöshet, minskad inkomst osv. får den skadade
ensam hantera.
Det som många personer med konstaterade
arbetsskador efterlyser är att myndigheterna – i detta fall Försäkringskassan – skulle
kunna göra utfästelser i förväg om möjligheten att bekosta omskolning/utbildning.
Så som regelverket tillämpas idag ska den
enskilde först ha en konstaterad bestående
inkomstförlust (dvs. ha bytt till ett lägre
betalt arbete) innan Försäkringskassan
börjar utreda om en eventuell livränta ska
utbetalas.
Det man skulle önska vore en handfast
rehabilitering som innebär omskolning/
omställning till annat arbete, varför inte
genom Arbetsförmedlingen i kombination
med livränta (enligt lagen om arbetsskadeförsäkring) för att ordna försörjningen
under rehabiliteringstiden?

Birgitta Pålsson

Kurator
birgitta.pålsson@skane.se
AMM, Lund
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Lär dig AFS 2005:15 på en minut!
Här sammanfattas regelverket på enklaste vis.
Ett fullständigt flödesdiagram finns på sidan 11.

Finns skriftlig riskbedömning?
Nej
Ja Är den av god kvalitet?
Nej
Ja Ska medicinsk kontroll göras?
Nej
Ja Görs det?
Nej
Ja Finns anställda med besvär?
Nej
Ja

ÅTGÄRDA !!!!!

D

Dålig tillämpningen av
vibrationsreglerna i praktiken

et är många som är utsatta för vibrationer i yrkeslivet. Regler
om hur detta skall hanteras har nu funnits sedan 2005. Erfarenheter från Arbets- och miljömedicinska kliniker visar att
det finns stora brister i tillämpningen. Vid Örebrokliniken gjordes
därför en undersökning hos företag och företagshälsovård om vad
som upplevs som hinder för att följa föreskriften (1). En kort referat
av rapporten ges nedan.

Undersökningen genomfördes i Sörmlands, Värmlands, Västmanlands och
Örebro län och omfattade samtliga 38
företagshälsovårdsenheter (FHV) som är
medlemmar i Föreningen Svensk Företagshälsovård. Vidare valdes 4 branscher, där
vibrationer förekommer, totalt 102 företag.
Svar inkom från totalt 33 FHV samt 32
från företagen.
Så många som 94 % av FHV hade i sin
kundkrets företag som arbetar med handhållna vibrerande verktyg! På frågan om i
vilken utsträckning företagen sökte hjälp
med att utföra riskbedömning avseende vibrationsskador, svarade 70 % av FHV sällan
eller aldrig. När det gällde hjälp att utföra
medicinska kontroller vände sig 54 % av
företagen till FHV. Nästan lika många,
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51 % av företagen i undersökningen,
fick hjälp med exponeringsbedömningar.
Främsta anledningen till att företagen inte
sökte hjälp var enligt FHV kunskapsbrist
och avsaknad av exponeringsuppgifter.
Bättre kunskaper och enklare sätt att bedöma exponering ansåg FHV skulle öka
företagens efterlevnad av föreskriften.
Kunniga skyddsombud och riktade inspektioner bedömdes vara andra viktiga saker
för att förbättra efterlevnaden.
Enklare exponeringsbedömning och mer
kunskap hos kunden ansågs vara viktigast
för att underlätta möjligheten att sälja in
tjänsterna till kunden. Mer kunskap hos
företagshälsovårdens säljare var också
väsentligt.

Andelen företag som svarade var lågt,
varför slutsatserna från undersökningen är
av begränsat värde, men det kan ändå dras
vissa slutsatser. Sju företag svarade att de
inte hade anställda som hanterade vibrerande verktyg. Av återstående 25 företag
hade endast 4 genomfört riskbedömning!
Denna bild stämmer också med vår erfarenhet.

Istvan Balogh

Yrkeshygieniker
istvan.balogh@skane.se
AMM, Lund

1. Gunnarsson L-G, Mölleby G, Porat A-M.
Medicinsk kontroll vid användning av handhållna vibrerande verktyg – enkätstudie angående
tillämpning av reglerna i företagshälsor och
företag. Arbetsmiljöverket, Rapport 2011:13.
http://www.av.se/dokument/publikationer/rapporter/RAP2011_13.pdf

Hur länge får man dagligen
jobba med sina verktyg?
Med hjälp av maskinens märkning, en vibrationsdatabas eller faktisk mätning av vibrationsnivåer kan man beräkna hur lång tid man får använda olika vibrerande verktyg
under en arbetsdag.
GRÄNSVÄRDET för den dagliga exponeringen får inte överskridas.
Om INSATSVÄRDET överskrids ska arbetsgivaren ta fram en åtgärdsplan för att minska
exponeringen och erbjuda de anställda regelbundna medicinska kontroller.
I tabellen nedan finner du exempel på några verktyg, vars användning leder till mycket
stora utmaningar för den som ska leda och organisera ett arbete, så att regler om tillåten
daglig exponeringsnivå inte överskrids.
Så länge kan verktyget
användas innan
INSATSVÄRDET
2,5 m/s2 uppnås

Så länge kan verktyget
användas innan
GRÄNSVÄRDET
5 m/s2 uppnås

Skruvdragare

3,5-8 timmar

>8 timmar

Rak slipmaskin, polermaskin

1,5-5,5 timmar

> 8 timmar

Vinkelslip

1-3 timmar

5-8 timmar

Gräsklippare

40 minuter – 1,5 timmar 2,5-5 timmar

Röjsåg

20 minuter – 1,5 timmar 1,5-5 timmar

Vibrationsnivå <5 m/s2

Vibrationsnivå 5-10 m/s2

Vibrationsnivå >10 m/s2
Slagborrmaskin

10-40 minuter

45 minuter -3 timmar

Vibroplatta, ”padda”

5-30 minuter

20 min – 1,5 timmar

Tigersåg

10-30 minuter

30 minuter-2 timmar

5-20 minuter

15 minuter -1 timme

Bilningsmaskin

Åtgärder för att minska
vibrationsexponeringen
Det finns åtgärder man kan göra för att
minska vibrationsexponeringen. Ett sätt
är att begränsa den tid som arbetstagarna
är utsatta för vibrationer. Det kan göras
genom att planera arbetet så att långa och
sammanhängande perioder med vibrationsexponerat arbete undviks och genom
att införa arbetsrotation där det är möjligt.
Det mest effektiva sättet att få ner exponeringen är dock att minska vibrationernas
styrka. Om man halverar vibrationsnivån motsvarar detta fyra gånger så lång
användningstid! För att kunna sänka vibrationsnivån vid arbete med vibrerande
handverktyg gäller först och främst att
se till att ha så bra maskiner som möjligt
och att de är lämpade för arbetsuppgiften.
Se över rutiner för inköp av verktyg så
att lågvibrerande verktyg väljs genom att
jämföra den av tillverkaren deklarerade
vibrationsnivån. Det är också viktigt att
underhålla maskiner regelbundet; att hålla
skär skarpa samt att byta ut förbrukningsmaterial som t ex. slipskivor regelbundet.

Personalen måste också utbildas så att de
använder utrustningen på sådant sätt att
det minskar risken för skador. Exempelvis
ska man inte i onödan hålla i vibrerande
delar och man bör även undvika att köra
maskiner på tomgång. Genom att minska
grepp- och matarkrafter och istället låta
maskinen göra jobbet överförs en mindre
del av vibrationerna till handen. Operatören
bör också vara informerad om att det är
viktigt att hålla händerna varma och torra
och att undvika kalla verktyg.
Vibrationsdämpande handtag kan i vissa
fall minska vibrationerna, men det är väldigt viktigt att välja rätt, fel typ kan faktiskt
förstärka vibrationerna. På följande sidor
ges ett par exempel på hur man har lyckats
med konstruktioner som dämpar vibrationer från kraftigt vibrerande verktyg.

Karin Wilander

Yrkeshygieniker
karin.wilander@skane.se
AMM, Lund
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Lyckosamt
vibrationsprojekt
i Småland

M

anuell rensning av gjutgods innebär mycket arbete med vibrerande verktyg. För detta arbete används roterande verktyg
som vinkelslip, raka slipmaskiner och slående verktyg som
mejselhammare. Utvecklingen på verktygsfronten har hittills inte gått
tillräckligt fort, och ännu medför dessa arbetsmoment en alltför hög
vibrationsexponering för rensarna.
På ett företag i södra Småland gjorde Arbets- och miljömedicin i Lund och Linköping tillsammans med företagshälsovården
ett utvecklingsprojekt, i syfte att minska
vibrationsexponeringen för de anställda.
Projektet var ett kvalitetsutvecklingsarbete
för en läkare under specialistutbildningen
i Arbets- och miljömedicin. Medicinska
kontroller enligt kraven i AFS 2005:15
gjordes, och de anställda informerades
och utbildades. Allt syftade till att öka
medvetenheten, påverka attityder och att
tänka preventivt.

Stryp tryckluften när tiden är
ute

Redan tidigt väcktes tanken att helt enkelt
sätta en klocka på tryckluften till verktygen för att uppskatta användningstiden
men idén utvecklades vidare. På företaget
har man bestämt utifrån data om de olika
verktygens vibrationsnivåer, hur länge
de enskilda anställda får och t.o.m. kan
använda tryckluften. Arbetstagaren får
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logga in på tryckluften och när dagens
ranson för honom är förbrukad bryts
luften till verktygen. Genialt tycker vi på
Arbets- och miljömedicin. Naturligtvis
finns det invändningar mot detta såsom
hur tidsgränsen har satts, vilka möjligheter
som finns att logga in under falsk identitet
o.s.v. Men budskapet till de anställda från
arbetsgivaren är tydligt: Det finns ett stopp
för din exponeringstid!

Förbättrat verktyg

Inte nog med detta! I samarbete med en av
de stora svenska verktygsleverantörerna
har företaget vidareutvecklat en hylsa till
”värstingverktyget” dvs mejselhammaren.
Man har på så sätt minskat de vibrationsnivåer som operatören utsattes för när
han/hon höll direkt på mejseln. Ingen
konventionell mätutrustning klarade av att
mäta vibrationerna direkt på mejseln men
på skyddshylsan fås nu ungefär samma
vibrationsnivåer som på själva verktyget
vid handtaget.

Arbeta på flera plan samtidigt

Genom att samtidigt sätta fokus på vibrationer både ur ett medicinskt,tekniskt och
organistoriskt perspektiv fick projektet
ett större genomslag. Förhoppningsvis
uppnådde man också en både större och
mer långsiktig förändring. Vi hoppas ha
bidragit till ett bättre förhållningssätt och
en ökad medvetenhet om olika aspekter av
arbete med vibrerande verktyg, och därmed
en minskning av framtida vibrationsskador.

Bodil Persson

Överläkare
bodil.persson@skane.se
AMM i Lund (tidigare Linköping)

Elisabeth Lindberg
ST-läkare
AMM i Linköping

I

DET FINNS HOPP ÄVEN
FÖR VÄRSTINGAR

samband med en patientutredning har vi mätt vibrationer i hand
och arm vid arbete med verktyg för tillverkning av tegel. Vibrationerna var så kraftiga att man bara skulle få lov att arbeta med
verktyget i sju minuter innan gränsvärdet överskreds. Men genom en
enkel ombyggnad av verktyget kunde man minska vibrationerna så
mycket att det i stället blev tillåtet att arbeta flera timmar om dagen.

På de ombyggda verktygen uppmättes bara
ca 7 m/s2 i båda mätpositionerna (handtagen). Den dagliga maskintiden har därmed
ökat till ca 4 timmar för att inte överskrida
gränsvärdet (och drygt 1 timme för att klara
insatsvärdet på 2,5 m/s2).

Företaget tillverkar eldfast tegel för
industriellt bruk baserat på främst chamotte- eller bauxitråvara. Huvudparten
produceras maskinellt men det finns en
liten avdelning med 4– 6 arbetstagare som
med stor yrkeskunskap manuellt tillverkar
tegelstenar med komplex geometri i träformar. Stenarnas vikt kan variera från något
kilo upp till bumlingar på 600 kg. I korthet
går arbetet till så att tegelmassa successivt
fylls i formen och packas (”stampas”) minutiöst mellan fyllningarna. Till slut skrapas
överskottsmassa av, stenen får en stämpel,
lossas ur formen och skickas vidare för
bränning. En sten tar 15–30 minuter att
tillverka, varav 2–5 minuters stampning.
Den sammanlagda dagliga maskintiden
uppgår till 40–60 minuter.

Vi känner inte till någon ombyggnad av,
eller tillbehör till ett verktyg som har gett
en så kraftig reduktion av vibrationsnivån.

Nytt handtag gav drastisk
förbättring

Vi mätte hand-armvibrationer på tryckluftsdrivna stampar (”rammers”) av två
olika fabrikat. Först gjordes mätning på
standardverktyg och två veckor senare
på samma verktyg, men då modifierade
(vibrationsdämpade) med en konstruktion
framtagen på det aktuella företaget.

Stamparna var av fabrikat Atlas Copco
RAM-12 och Fuji FR-25 och relativt nyinköpta. Verktygen körs med tvåhandsfattning med den övre handen på en avfasad
del av maskinkroppen invid gaspådraget
och den nedre handen så långt ned som
möjligt för att styra stampkolven. På de
modifierade verktygen sitter i stället två
avvibrerande handtag på en fjäderbelastad
bygel som monterats på maskinkroppen
med ett skruvförband (se foto).
Mätningarna utfördes med en vibrationsmätare Norsonic NOR 136 som förutom att
ge ett vägt rms-värde (ett exponeringsmått
för att t ex jämföra med Arbetsmiljöverkets
insats- och gränsvärden) också presenterar
ett frekvensspektrum. Instrumentets givare
fixerades i de två ovannämnda positionerna
på maskinkroppen (mätning 1) respektive
på de två handtagen (mätning 2).
Resultaten var närmast häpnadsväckande.
På båda standardverktygen uppmättes
vibrationsnivån till ca 42 m/s2 oavsett
mätposition. Det innebär att stamparna
får användas 7 minuter per dag innan
gränsvärdet på 5 m/s2 överskrids!

Vibrationsdämpande handskar
gjorde ingen nytta

Frekvensanalysen visade en lågfrekvent
bild med en dominant frekvens på ca 15
Hz för båda verktygen. För att minska
vibrationsexponeringen använder operatörerna vibrationsdämpande handskar.
Enligt den standard som dessa handskar
ska uppfylla finns inga krav på dämpning
vid dessa låga frekvenser. Handskarna får
dock inte förstärka vibrationerna (vilket
vanliga arbetshandskar kan göra). Med de
speciella mäthandskar som har framtagits
av företaget CVK - Center for Vibration
Comfort AB gjordes ett försök att undersöka dämpningseffekten hos de vibrationsdämpande handskarna. Operatörerna bar
helt enkelt mäthandskarna under dessa.
Vi uppmätte ingen säkerställd minskning
av vibrationsnivån.

Jan-Eric Karlsson

Yrkeshygieniker
jan-eric.karlsson@skane.se
AMM, Lund

Bilden publicerad efter medgivande från företaget
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Det havererade
arbetsmiljöarbetet :

EXEMPEL VIBRATIONER

D

et är väl känt att arbetsmiljön ibland kan ge skador, inte minst
när det gäller vibrationer. Samtidigt kan det gå flera år innan
förbättringar görs på arbetsplatsen. Och under tiden förvärras
skadorna allt mer. Hur är det möjligt?
På sidan 9 i denna Bulletin beskrivs ett remarkabelt förbättringsarbete på ett verktyg
för att minska vibrationsexponeringen. Den
historien har dock en betydligt tråkigare
baksida, som gör att man kan fundera
på hur det preventiva arbetsmiljöarbetet
egentligen fortgår i Sverige.
Historien börjar 2007 med att Arbetsmiljöverket (AV) får hjälp av Arbets- och
miljömedicin med att göra vibrationsmätningar på just den stamp, som beskrivs
i föregående artikel. Exponeringen är
betydligt högre än tillåtet, och AV skriver
i sin rapport att det måste åtgärdas. 2009
besöker AV återigen företaget och arbetet
fortgår som tidigare. AV skriver en ny rapport om att det måste åtgärdas.
Så slutligen 2012 får vi en patient till oss som
arbetar på företaget med just de bedömda
verktygen. Han har kraftiga vibrations-

skador som riskerar att kvarstå under lång
tid. Han är i 30-årsåldern! När vi åker och
besöker företaget och gör nya mätningar
så är det i princip samma verktyg och exponeringen är fortfarande alldeles för hög.

Vem har ansvar?

Arbetsgivaren har ett ofrånkomligt ansvar
för arbetsmiljön, som man uppenbarligen
inte har tagit. Men det finns också andra
aktörer som har ett ansvar för att förhindra
att anställda skadas i sitt arbete.
Det finns tydliga regler om maximal vibrationsexponering och regler för medicinska
kontroller, som är fastslagna av AV. Vidare
är AV tillsynsmyndighet, och inspektioner
har gjorts vid flera tillfällen på företaget.
Men tillsyn under 5 års tid har inte lett till
någonting! Varför?

Patienten kom till oss efter att hans besvär
uppmärksammats vid en allmän hälsokontroll hos företagssköterskan. Det var
givetvis bra, men företagshälsovården
har inte uppfyllt den expertroll som borde
ha utövats. Man har inte bistått företaget med information om att medicinska
riskbedömningar och riktade medicinska
hälsokontroller av de anställda måste göras,
och inte heller gett förslag till arbetsmiljöförbättringar vad gäller den så uppenbart
skadliga vibrationsexponeringen. Varför?
Slutligen måste man också ifrågasätta leverantören av det verktyg som användes här.
Det är en svensk leverantör som levererar
verktyg över hela världen och verktygen bör
endast användas sju minuter per arbetsdag
för en arbetare. Hur många arbetare världen
över kommer att få vibrationsskador?
I slutänden har vi en man i 30-årsåldern
med kraftiga vibrationsskador. Alla möjliga
enheter inom svenskt arbetsmiljöarbete har
varit inblandade och trots det har han dessa
skador. Varför?

Håkan Tinnerberg

Yrkeshygieniker
hakan.tinnerberg@skane.se
AMM, Lund
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Arbetsmiljöverkets vibrationsföreskrift
- Schematisk sammanfattning av en vibrationsutredning
och vad som ska ingå enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:15 - Vibrationer
Börja här

Dokumentera

Förekommer
vibrationer?

Nej

Ja
Riskbedömning

Överskrids
gränsvärdet?

Information och
utbildning

Ja

Omedelbara
åtgärder!

Nej
Överskrids
insatsvärdet?

Utred orsaker
Ja
Medicinska
kontroller

Nej
Risk för
skadliga
hälsoeffekter?

Åtgärdsplan

Ja

Nej

Symtom?

Ja

Revidera
riskbedömning

Nej

Dokumentera

Läs mer om:
Riskvärdering: www.av.se/teman/vibration
Medicinska kontroller: www.fhvmetodik.se
Vibrationsdatabas: http://www.vibration.db.umu.se/
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Arbets- och miljömedicin planerar deltagande
i World Spirometry Day!

Vill Ni vara med?
Över hela världen organiseras evenemang för allmänheten med
tillfälle att göra spirometrier. Läkare närvarar för att besvara
frågor och ge råd, och sjuksköterskor genomför mätningarna.
Vi vill uppmärksamma er som arbetar inom företagshälsovård
eller primärvård på ett utmärkt tillfälle att marknadsföra er egen
verksamhet i samband med evenemanget.
Arbets- och miljömedicin planerar att ordna spirometridag på
Stortorget i Lund lördagen den 30 juni. Ni som är intresserade
av att vara med eller genomföra ett eget arrangemang är
välkomna att kontakta någon av oss.
Vi håller på att planera vårt evenemang för fullt!
Mer information om WSD finns på:
http://www.wsd2012.european-lung-foundation.org/16751-.htm
Vid frågor kontakta:
Kerstin Diab
Regionmiljösköterska
Arbets- och miljömedicin, Lund
046-17 31 79
kerstin.diab@skane.se

Pia Tallving
      
Regionmiljösköterska
Arbets- och miljömedicin, Lund
046-17 79 25
pia.tallving@skane.se

Workshop:

"Black Carbon – Formation, life cycle, impacts,
co-benefits, policy, mitigation and response measures"

Sot (eller "Black Carbon") är en av de
kortlivade klimatpåverkande luftföroreningarna.
Miljöminister Lena Ek har tillsammans med bl a Hillary Clinton
lanserat ett globalt initiativ för att minska utsläppen av
klimatpåverkande luftföroreningarna.
Med anledning av det stora intresset anordnas en workshop vid
Lunds universitet, där fokus kommer att ligga på sot.
Syftet med denna workshop är att:
• Sammanställa kunskapsläget rörande klimat- och hälsoeffekter av sot.
• Kartlägga vilka vetenskapliga forskningsbehov som finns för att svara på
samhällets behov.
• Få till stånd en dialog mellan forskarer och samhällets aktörer.
• Dra upp riktlinjer för hur forskning kring sotets klimat- och hälsoeffekter ska
bedrivas och finansieras.
Workshopen anordnas inom ramen för ett tvärdisciplinärt forskningsinitiativ vid Pufendorfinstitutet, Lunds universitet (http://www.pi.lu.se/research-activities/the-soot-initiative)
http://www.pi.lu.se/research-activities/the-soot-initiative/workshop-june-18-20-2012
Sista anmälningsdag är torsdag 7/6
Workshopen är kostnadsfri.
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Bulletin från Arbets- och miljömedicin
i Lund & Yrkes- och miljödermatologi i Malmö (YMD) informerar om de
arbets- och miljömedicinska samt yrkesoch miljödermatologiska enheterna vid
Labmedicin Skåne, Skånes Universitetssjukhus i Malmö, och Lunds Universitet.
Bulletin ger även viss annan arbets- och
miljömedicinsk information.
Bulletin utkommer med fyra nummer per
år och är gratis.
Adress: Labmedicin Skåne, Arbets- och
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