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REPETITIVT ARBETE!
SÅNT FINNS VÄL INTE LÄNGRE?
Jo, faktiskt. Även om man har automatiserat mycket i
industrin, och många jobb har flyttat till låglöneländer
så finns det en hel del kvar. Arbeten som är ensidiga och
ofta kraftkrävande för händerna, och som på grund av
synkrav ger en långvarig framåtböjning i nacken. Enligt
SCBs Arbetsmiljöundersökning svarar två tredjedelar av
de som arbetar med montering, paketering, livsmedelsberedning och städning att de minst halva sin arbetstid
måste upprepa samma arbetsmoment många gånger i
timmen. Man gör om och om igen samma sak med händer och armar, med risk för muskelsmärta, nervinklämning och senfästesinflammation. Det finns alltså fortfarande stora ojämlikheter på arbetsmarknaden vad gäller
risken att slitas ut i förtid. Och mycket talar för att utvecklingen går åt fel håll, med ständiga krav på rationalisering och tuff global konkurrens. Vi hör ofta folk som
säger att ”Sånt arbete har vi väl inte längre i Sverige?”.
Dessvärre kan vi inte svara NEJ på den frågan.
Vi utreder regelbundet patienter som skadats för livet av ett allt för intensivt ensidigt repetitivt arbete, och
i denna Bulletin får du träffa en av dem. Här berättar
också IF Metall och Teknikföretagen om sitt gemensamma arbete för att successivt förbättra. Arbetsmiljöverket
har nyligen gjort en stor inspektion där de konstaterat att
det framför allt är kvinnor som är utsatta. Läs deras synpunkter och åtgärdsförslag! En sårbar och växande grupp
är också de anställda i bemanningsföretagen, något som
IVL Svenska miljöinstitutet lyfter i en ny rapport, och de
påpekar i detta nummer vad man måste tänka på.
Vi har också sedan många år egen forskning på området, och vi har nyligen sammanställt våra erfarenheter i en rapport: ”Är det farligt med ensidigt repetitivt arbete? Kunskapsläget 2014” (http://www.skane.se/
labmedicin/amm (sök under Publikationer/Rapporter
från AMM/2014: rapport nr.14)).

1. Ledare: Repetitivt arbete! Sånt finns väl
inte längre?
2. Kalender
Aktuella disputationer.
Länkhjälp.
3. Vad säger forskningen?
Komplex arbetsmiljö i bemanningsföretag kräver smarta lösningar.

Sammanfattningsvis
kan man säga att: – Jovisst
finns sådant arbete! Det är
viktigt att arbetsgivare,
skyddsombud, HR-personal och sjukvården är
väl medvetna om detta så
att man förstår vad som
fattas när någon kommer
med smärttillstånd i armar, händer och nacke.
Risken är stor att smärtorna sprider sig till större
delen av kroppen och blir
kroniska. Åtgärder måste vidtas!
Nyckeln till förbättring är variation i arbetsrörelser och tillräcklig återhämtning mellan arbetsmomenten. Så
länge man inte har detta
på plats bör man också regelbundet hälsoundersöka personalen, som en del i riskbedömningen och för att se om
någon enskild behöver hjälp. Och, som det står i lagen
(AFS 2012:2 §7): Arbete som är repetitivt, starkt styrt eller bundet ska normalt inte förekomma. Men det gör det!

4. Repetitivt arbeta ska minska.
Vinsten med god arbetsmiljö.
5. Belastningsskadorna ökar i industrin.
6. Att arbeta i livsmedelsaffär.
Mäta först - planera sedan.

Catarina Nordander
Överläkare
catarina.nordander@skane.se
Inger Arvidsson
Belastningsergonom
inger.em.arvidsson@skane.se
Arbets- och miljömedicin i Lund

7. Irritativt handeksem.
Detta är YMDA.
Behöver du hjälp från AMM?
Tipsa oss!
8. Jag visste inte att man kunde bli sjuk av
att arbeta!
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KALENDER

ARBETS- OCH MILJÖMEDICINSKT VÅRMÖTE 2015
Det årliga Arbets- och miljömedicinska vårmötet äger rum 22–24 april 2015
på Sheraton Hotell mitt i Stockholms city. Arrangör är Centrum för arbetsoch miljömedicin vid Stockholms läns landsting.
Vårmötet är ett årligen återkommande forum för fortbildning, utbyte av information och erfarenheter samt diskussioner om aktuella frågor inom området arbets- och miljömedicin.
För mer information och anmälan: http://varmotet2015.axacoevent.com/sv/

UTBILDNINGSDAG: VIBRATIONER I ARBETSLIVET TEORI OCH PRAKTIK
Kursen motsvarar den tidigare kursen ”Medicinsk kontroll av personer som arbetar med handhållna vibrerande verktyg”
Datum: Onsdag 20 maj kl. 09:00-15:30
Plats: Skånes universitetssjukhus, Lund. Föreläsningssal F5.
Målgrupp: Företagssköterskor, företagsläkare eller annan yrkesgrupp som
utför eller kommer att utföra dessa undersökningar.
Kostnad: 1500:- / deltagare (exkl moms). Lunch & kaffe och kursmaterial ingår.
Anmälan: http://www.skane.se/labmedicin/amm se Utbildningsaktiviteter
Vid frågor Else Åkerberg Krook
Ulla Andersson
kontakta: 046-177924
046-173158
else.akerbergkrook@skane.se
ulla.bk.andersson@skane.se

Pildammsrondellen i Malmö. Det blev vår även i år!
Foto: Zoli Mikoczy

LÄNKHJÄLP

UTBILDNINGSDAG: LUNGSJUKDOMAR I ARBETSLIVET TEORI OCH PRAKTIK
Kursen motsvarar delvis vår tidigare spirometriutbildning men omfattar nu också
en exponeringsdel
Datum: Torsdag 3 september kl. 08:30-15:30
Plats: Skånes universitetssjukhus, Lund. Föreläsningssal F34
Målgrupp: Företagssköterskor, företagsläkare, arbetsmiljöingenjörer .
Kostnad: 1500:- / deltagare (exkl moms). Lunch & kaffe och kursmaterial ingår.
Anmälan: http://www.skane.se/labmedicin/amm se Utbildningsaktiviteter
Vid frågor Else Åkerberg Krook
Ulla Andersson
kontakta: 046-177924
046-173158
else.akerbergkrook@skane.se
ulla.bk.andersson@skane.se
KURS I EPIKUTAN-, FOTOLAPP- OCH SNABBTESTNING
Den 29-30/9-2015 håller Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen en kurs
i epikutan-, fotolapp- och snabbtestning. Kursen riktar sig till testpersonal
och omfattar viss teori men har tyngdpunkt på övningar kring olika epikutantestmetoder, testberedning, snabbtestning med arbetsmaterial samt kemiska
metoder för att påvisa vanliga allergen.
För mer information kontakta Malin Engfeldt på malin.engfeldt@skane.se
UTBILDNINGSDAG FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS OLIKA YRKESGRUPPER

Preliminärt innehåll: Neuropsykiatriska diagnoser i arbetslivet samt IT-stress
Datum: tisdag 20 oktober, heldag.
Plats: Norra Station, Hässleholm
I dagens texter blir det allt vanligare
med länkar. Vi använder oss så klart
av detta även i Bulletin, och hänvisar
i dessa ofta till rapporter eller äldre
nummer av Bulletin.
Tyvärr är länknamn till våra hemsidor
ofta långa och otympliga att skriva ut i
sin helhet. Här kommer lite tips för att
lättare hitta:
AMM:s hemsida:
http://www.skane.se/labmedicin/amm

För rapporter sök vidare under:
Publikationer/Rapporter från AMM

För äldre nummer av Bulletin sök:

Publikationer/Bulletin - Nyhetsbrev från AMM

För kurser - utbildningar sök under:
Utbildningsaktiviteter

För helt klickbara länkar se vår
elektroniska utgåva av Bulletin:

http://www.skane.se/labmedicin/amm/bulletin
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NIVA-KURSER 2015
NIVA (Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet)
är ett utbildningsinstitut underställt Nordiska Ministerrådet, som är ett samarbetsforum för de nordiska regeringarna. NIVAs uppgift är att erbjuda vidareutbildning för forskare, praktiker, experter och specialister inom området
för hälsa och säkerhet i arbetet.
För mer information och kursutbud: http://www.niva.org/

KOMMANDE DISPUTATIONER
AMANDA ODE, AMM: FREDAG 8 MAJ KL. 9-12

EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL POLLUTANTS AND ESSENTIAL TRACE ELEMENTS
DURING PREGNANCY AND ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER IN
CHILDHOOD.

JONATAN AXELSSON, AMM: FREDAG 22 MAJ KL. 13-17

REPRODUCTIVE FUNCTION IN YOUNG SWEDISH MEN –
TIME TREND, PRENATAL AND ADULT EXPOSURE TO SMOKING AND PHTHALATES.

Mer information om plats, opponent med mera, se Universitetets hemsida.
http://www.med.lu.se/kalendarium/(csort)/disp
(AMM=Arbets- och miljömedicin, Lund / YMDA=Yrkes- och Miljödermatologi, Malmö)
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Vad säger
forskningen?

Det finns allt mer stöd i den vetenskapliga litteraturen om att ensidigt,
repetitivt arbete ökar risken för smärta i rörelseorganen. Vi har gjort en litteraturgenomgång och granskat ett
antal relevanta artiklar som publicerats under de senaste 10 åren. Utförlig presentation av resultaten, samt
referenslista, finns i rapporten ”Är
det farligt med ensidigt repetitivt
arbete? Kunskapsläget 2014” som
finns på AMM:s hemsida.

T

Inger Arvidsson
Belastningsergonom
Arbets- och miljömedicin i Lund
inger.em.arvidsson@skane.se

ende parter inte tar sitt ansvar. Därför krävs redundans i arbetsmiljöarbetet, dvs. en tålighet som bygger
på att flera aktörer inom både bemanningsföretag och inhyrande företag bevakar arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet.
Det underlag för arbetsmiljöarbetet som vi utvecklat karaktäriseras av redundans och visar hur olika aktörer i bemanningsföretag och
inhyrande företag kan bidra till arbetsmiljöarbetet, exempelvis ledning, chefer och arbetsledare, konsulten samt skyddsombud. Underlaget beskriver aktörernas delaktighet i arbetsmiljöarbetet inför, under
och efter anlitande av bemanningsföretag och om en arbetsskada eller
ett tillbud inträffar. Viktiga delar i
arbetsmiljöarbetet är bland annat
policys och värderingar i bemannings- och inhyrande företag och
hur dessa implementeras i det dagliga arbetet i verksamheten. En viktig fråga är var gränsen går för att
bemanningsföretag ska välja att inte
hyra ut konsulter på grund av risker
och brister i arbetsmiljön.
Läs mer i rapporten Arbetsmiljö för anställda i bemanningsföretag: Hur kan ett väl fungerade arbetsmiljöarbete utformas? som kan
laddas ner gratis från IVL:s hemsida, www.ivl.se. Sök under Publikationer.

RIBEN

Kombinerade belastningar kan
innebära en fördubblad risk. Det
finns vetenskapligt stöd för att:
• Repetitivt arbete som utförs med
framåtböjt huvud innebär ökad risk
för smärta i nacke och skuldror.
• Repetitivt och kraftkrävande arbete innebär ökad risk för smärta i
skuldrorna.
• Repetitiva och kraftkrävande
handrörelser innebär ökad risk för
smärta/sjukdom i handleder/händer.
• Kombination av repetitivt arbete,
böjda handleder, kraftgrepp och vibrationsexponering innebär kraftigt
ökad risk för karpaltunnelsyndrom
(nervinklämning i handleden).

Bemanningsföretag, dvs. företag
där personalen är anställd men sedan hyrs ut till andra företag, har
blivit ett allt vanligare inslag i det
svenska arbetslivet såväl som internationellt. Antalet bemanningsanställda (konsulter) i Sverige har ökat
från 5 000 i mitten av nittiotalet till
över 130 000. Bemanningstjänster
inom tjänstemannayrken överväger, 60 procent av konsulterna finns
inom den sektorn. Resterande bemanningsanställda återfinns inom
arbetaryrken. Fördelningen varierar dock mycket mellan olika branscher och yrken.
Konsulterna byter ofta arbetsplats och får nya arbetsuppgifter i
nya arbetsmiljöer. Arbetsmiljöarbetet försvåras eftersom ansvaret är
delat mellan inhyrande företag och
bemanningsföretag.
Fungerande arbetsmiljöarbete
bygger på god kommunikation och
samarbete mellan bemanningsföretag och inhyrande företag. Tydlighet om vad arbetet innebär är en
förutsättning för att bemanningsföretaget ska kunna bemanna med
rätt kompetens. Ibland kan det behövas särskild utbildning, exempelvis härdplastutbildning.
Inom ett AFA-finansierat projekt har IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklat ett underlag för fungerande arbetsmiljöarbete i samverkan mellan bemanningsföretag och
inhyrande företag. Underlaget visar
vad olika aktörer kan bidra med och
nyttan av fungerande arbetsmiljöarbete för konsulterna och för verksamheterna. I studien har vi sett flera exempel på att arbetsmiljöarbetet
inte fungerat beroende på att ingå-

Ann-Beth
Antonsson

GÄSTSK

Repetitivt arbete
Vid ensidigt, repetitivt arbete
upprepas samma eller liknande rörelser om och om igen under en stor
del av arbetsdagen. Motsatsen är ett
varierat arbete. Arbetsrörelser som
upprepas ideligen kan ”nöta” på samma muskelgrupper, som därmed inte
får tillräcklig tid för återhämtning.
Dessutom kan det bli en statisk spänning i skuldermusklerna.
Flera olika vetenskapliga artiklar
visar att det finns samband mellan
ensidigt, repetitivitet arbete och arbetsrelaterad smärta i nacke, skuldror, axlar, armbågar, underarmar och
handleder/händer.

KOMPLEX
ARBETSMILJÖ I
BEMANNINGSFÖRETAG
KRÄVER
SMARTA
LÖSNINGAR

Ann-Beth Antonsson
Adjungerad professor, gruppchef
IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH
ann-beth.antonsson@ivl.se
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GÄSTSKRIBENT

Repetitivt arbete ska minska
Arbetsmiljöverket har inom ramen
för regeringsuppdraget om Kvinnors arbetsmiljö inspekterat arbetsplatser med fokus på riskbedömning
av bland annat handintensivt arbete. Det har visat sig att arbetsgivare
ofta har svårt att bedöma om ett arbete är repetitivt och i vilken utsträckning det innebär en risk för belastningsskada. Ett stöd i bedömningRuth
Carlsson

en kan vara verktyget HARM; framtaget för att bedöma intensivt handoch armarbete med lättare produkter, upp till 6 kg. Verktyget finns på
www.av.se/checklistor. Företagshälsovården kan vara ett stöd i riskbedömning och planering av förebyggande åtgärder.
Repetitivt arbete innebär att man
utför arbetsuppgifter med liknande
arbetsrörelser om och om igen, ofta i
ett högt tempo. Fler kvinnor än män
arbetar med repetitivt arbete. Det är
därför viktigt att undersöka om män
och kvinnor har olika arbetsuppgifter och därmed utsätts för olika risker och besvär.
Enligt reglerna ska ett repetitivt
och starkt styrt arbete normalt inte
förekomma.
För att minska risken för skador
måste arbetsgivaren förebygga och
begränsa det repetitiva arbetet för
arbetstagaren. Ofta måste företaget
göra åtgärder inom flera områden.

ning och möjlighet till återhämtning.
Handlingsutrymme och inflytande
över arbetet när det gäller planering,
upplägg, arbetsmetod och arbetstempo är viktigt så att arbetet inte blir
starkt styrt.
Tekniska åtgärder
Med tekniska åtgärder menas att
automatisera eller mekanisera arbetet
för att helt eller delvis minska det repetitiva arbetet. Det är viktigt att redan vid konstruktion och inköp av
maskiner se till att dessa inte innebär att arbetstagaren måste arbeta ensidigt.
Åtgärder för människan
Arbetstagare behöver få kunskap
om hur den egna kroppen visar tecken på överbelastning för att så tidigt
som möjligt kunna göra något åt det.
Det är också viktigt att man vet hur
hjälpmedel fungerar och vad som är
en bra arbetsteknik.

Organisatoriska åtgärder
Arbetet ska planeras och organiseras så att det ger variation i belast-

Ruth Carlsson
Ergonom
Arbetsmiljöverket
ruth.carlsson@av.se

GÄSTSKRI

BENT

Vinster med god arbetsmiljö
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Arbetsgivaren ska enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi
se till att det normalt inte förekommer ett repetitivt,
starkt styrt eller bundet arbete. Det är en uppfattning
som vi som arbetsgivarorganisation delar. Om ett repetitivt arbete av särskilda skäl ändå måste utföras ska
riskerna med det förebyggas.
Som arbetsgivarorganisation har Teknikföretagen
en uppgift att sprida kunskap samt initiera och stödja forskning på arbetsmiljöområdet. Tillsammans
med de fackliga organisationerna har vi prioriterat
och deltagit i projekt som har betydelse för det belastningsergonomiska området. Några exempel är AFA
Försäkrings program om kvinnor i industrin och ett
pågående projekt med syfte att integrera arbetsmiljö
vid produktionsutveckling (www.produktionslyftet.
se). Tillsammans med IF Metall har vi tagit fram ett
material som beskriver hur man kan arbeta förebyggande inom belastningsergonomiområdet. I samband
med det anordnades ett antal seminarier runt om i
landet.
På många arbetsplatser inom olika branscher har
man med åtgärder, som t ex ny teknik, kommit ifrån
det repetitiva arbetet. Det är en utveckling som vi vill
ska fortsätta. Förhoppningen är att branscher och ar-

betsgivare i större utstäckning kan lära av varandras
arbete och goda exempel.
Som AMM i Lund konstaterar i sin rapport (rapport
14/2014) har antalet personer som arbetar med repetitivt industriarbete minskat under de senaste decennierna. Med projekt som de ovan beskrivna och den
forskning som t ex bedrivs på AMM i Lund menar vi
att skadligt repetitivt arbete ytterligare kan minska.
Vår förhoppning är att kunskapen om hur områdena arbetsmiljö, produktion och kvalité är beroende av
och påverkar varandra ska öka och att vinsten av detta
ska komma både anställda och företag till del.

Malin Nilsson,
Arbetsmiljörådgivare
Teknikföretagen
malin.nilsson@teknikforetagen.se

Malin
Nilsson
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BELASTNINGSSKADORNA
ÖKAR I INDUSTRIN
Arbetet inom industrin blir allt effektivare. De tunga
lyften och de ansträngande arbetsställningarna är inte
längre så vanliga. Men i spåren av rationaliserings- och
förbättringsarbetet har arbetet blivit mer ensidigt och
monotont för personalen. Tommy Thunberg Bertolone
på IF Metall varnar för brister i arbetsorganisationen:
– Vi ser hur unga friska arbetstagare slits ut redan
efter något år.

Var tog kunskapen vägen?
På 1980-talet var det vanligt med ”löpande band” och
ensidiga, monotona arbetsuppgifter. Belastningsskadorna ökade kraftigt under samma period. Det satsades stora
resurser på forskning, som visade att till synes lätta, men
ensidiga arbetsuppgifter innebar stor risk för belastningsskador. År 1988 slöts ett kollektivavtal med syfte att öka
variationen genom tekniska, ergonomiska och arbetsorganisatoriska åtgärder. Flera stora företag bedrev utvecklingsarbete: På ASSA Abloy satsade man på utökat arbetsinnehåll och kunde på så vis minska sina skador. På Volvo arbetade teamen tillsammans med att bygga hela lastbilshytter, bilar eller växellådor, där alla i teamet behärskade och utförde alla moment. På 80- och 90-talen kände
man alltså till problemen med repetitivt arbete och fann
konkurrenskraftiga lösningar.
– Idag finns det fortfarande en del goda exempel, men
på många företag har arbetsmiljön blivit sämre, menar
Tommy Thunberg. Var tog den kunskap vägen, som fanns
på 80- och 90-talen?
Taylorismen är tillbaka
Sedan slutet av 90–talet är s.k. ”LEAN Produktion”
vanlig på många företag. Det innebär fokus på specialisering och man ska vara ”ägare av sin egen station” för att
uppnå största möjliga effektivitet. En produkt ska gå igenom hela produktionsflödet utan att hamna i lagerhållning på vägen. Med ”takt-tid” beräknas hur många produkter som ska bli färdiga per tidsenhet; t ex var 3:e minut. Arbetsuppgifterna på varje station utförs på samma
tid, vilket innebär att personalen upprepar samma moment om och om igen, i tre-minuters arbetscykler. Arbetsinnehållet är minimalt och produktionssystemet liknar den mycket kritiserade ”Taylorismen” från slutet av
1800-talet.
– Det finns företag som har en arbetscykel på 84 sekunder, säger Tommy Thunberg. Där har man fått stora
problem med belastningsskador, men förstår inte varför.
Man ser inte att det är arbetsorganisationen och bristen
på variation som är orsaken.
Genom att hyra in personal från bemanningsföretag
kan personalstyrkan anpassas efter behov och med kort
varsel. Det går snabbt att lära sig arbetet på en station.
– Problemet är att de inhyrda får de mest monotona uppgifterna och de drabbas ofta av skador. Dessutom
kan de ofta jobbet på bara en station – vilket bromsar rotationen för alla. Problemen hänger ihop, säger Tommy.

Tommy Thunberg Bertolone

Ergonomifällan
Många företag arbetar med att förbättra ergonomin.
Ergonomer anlitas för att minska tunga moment och besvärliga arbetsställningar, tills varje station är ”grön” avseende de fysiska belastningarna. ”Sido-uppgifter” som
att hämta och lämna material, köra truck eller städa utförs maskinellt eller av annan personal. Ett stort problem
kvarstår dock; arbetet blir monotont och bristen på variation skapar nya skador.
Nu pågår nya projekt för att hitta lösningar. Ett exempel är ”Produktionslyftet” där IF Metall arbetar tillsammans med forskare för att införa ”LEAN Produktion” och samtidigt se till helheten för både produktion
och individ. I ett annat projekt utvecklas metodik för att
få in arbetsmiljöfrågor och organisation från början vid
förändringar.
– Vi måste ta krafttag för att få en hållbar och konkurrenskraftig utveckling för både människor och produktion. Det går visst att ha LEAN Produktion och samtidigt ett utvecklande och varierande arbete, menar Tommy. Men arbetet måste organiseras på ett annat sätt. Varje person kan följa produktionsflödet från station till station, och därmed få flera olika arbetsmoment. Ett annat
alternativ är att personalen varvar arbetet på stationerna
med andra moment utanför produktionslinjen.

Inger Arvidsson
Belastningsergonom
Arbets- och miljömedicin i Lund
inger.em.arvidsson@skane.se
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ATT ARBETA I LIVSMEDELSAFFÄR

Anställda i livsmedelsaffärer, främst personalen i kassan, är yrkesgrupper vi alla ser när vi går och handlar.
Deras arbete har uppmärksammats av Arbetsmiljöverket, som ställer speciella krav på arbetets upplägg; ”om
kassaarbetet betraktas som ensidigt och starkt styrt, får
det endast pågå 2 timmar i sträck och måste sedan följas av rast eller annat arbete samt får pågå max 4 timmar/dag och 20 timmar/vecka” (http://www.av.se/teman/detaljhandel/forebygg/kassaarbete/). Ett flertal
studier visar att arbete i kassan är förknippat med hög
förekomst av besvär i nacke/armar/händer/handleder.
Förebyggande åtgärder är alltså nödvändiga. AV:s krav
är ett led i den riktningen.
AMM har gjort en studie med syfte att bestämma
belastning och besvär, inte bara vid kassaarbete utan
även vid andra arbetsuppgifter i livsmedelsaffärer. En
enkät med frågor om arbetsuppgifter och besvär från
leder och muskler besvarades av 1600 kvinnor från en
stor livsmedelskedja i södra Sverige. Vi mätte fysisk
belastning i nacke och arm hos 22 kvinnor med arbete i kassa, delikatessdisk och i varuplock. Såväl förekomsten av besvär, som den fysiska belastningen, var
i nivå med ensidigt, repetitivt industriarbete. Varuplock visade den högsta uppmätta belastningen både
vad gäller muskelaktivitet och rörelsehastighet. Lägst
var belastningen i kassan. Detta var förvånande, efter-

som personalen i utgångskassorna enligt enkät hade
högst besvärsförekomst i nacke/axlar jämfört med de
andra arbetsuppgifterna. Vidare analyser visade dock
att kassaarbete hade betydligt lägre grad av variation
i belastning.
För att bestämma effekten av ett ändrat arbetsupplägg, formades fyra grupper med olika upplägg av arbetsuppgifter och tid. För tre grupper gällde att man
skulle arbeta minst 80 procent med enbart en arbetsuppgift, antingen i kassa, med varuplock eller arbete
i delikatessdisk. Den fjärde gruppen skulle ”mixa” åtminstone 80 procent av arbetstiden mellan minst två
av arbetsuppgifterna. Vi såg då att arbete i ”kassagruppen” innebar en ökad risk för besvär i nacke/axlar jämfört med den ”mixade” gruppen. Genom att växla mellan arbetsuppgifter med olika arbetsbelastning, finns
goda möjligheter att minska risken för besvär i nacke/
axlar hos personal i livsmedelsaffär. (se mer i rapport
nr 5/2011 från AMM)
Kerstina Ohlsson
Ergonom
kerstina.ohlsson@med.lu.se
Istvan Balogh
Yrkeshygieniker
istvan.balogh@med.lu.se
Arbets- och miljömedicin i Lund

Mäta först – planera sedan
För att kunna göra objektiva bedömningar behövs tekniska mätningar. Sådana tekniska mätningar kan lägga en bra grund i planering av bättre arbetsförhållanden. På AMM har vi tagit reda på sambanden mellan
mätvärden och förekomsten av besvär i händer och
underarmar. Vi har bedömt risken i olika typer av repetitivt arbete.
AMM i Lund kontaktades av ett företag inför rationaliseringen av en produktionslinje för montering av
rullager. Företaget ville veta hur belastning och risk för
belastningsskador skulle påverkas om andelen monteringsarbete utökades, samtidigt som lättare och varierande kringarbete minskades. AMM i Lund genomförde mätningar av bl.a. handledsrörelser och muskelbelastning i underarmarna vid de två olika situationerna (rapport nr 8/2013 från AMM). Mätningar visade
att repetitivitet och muskelaktivitet var höga vid monteringsarbetet. Belastningen vid kringarbetet var betydligt lägre, speciellt för repetitiviteten, och eftersom
detta arbete utgjorde mer än halva arbetstiden så var
belastningen över dagen inte anmärkningsvärd. Utifrån vår samlade erfarenhet bedömer vi att om den tid
som ägnas åt monteringsarbete ökas med 10 procent så
ökar repetitiviteten med 20 procent och risken för ytterligare besvär med 2 procent Denna information underlättade för företaget och arbetstagarna att gå vidare
i sina gemensamma diskussioner om rationaliseringen.
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I en annan undersökning jämfördes belastningen
vid två snarlika monteringsföretag. För att visa var i
produktionen insatser skulle göra mest nytta för att
minska risken för belastningsskador jämfördes också belastningen mellan de olika stationerna i produktionslinjerna (rapport nr 1/2014 från AMM ). Resultaten visade att repetitiviteten var den samma i båda
företagen. Däremot var den muskulära belastningen
högre där man monterade tyngre komponenter. Detta visade att ingen större skillnad förelåg i repetetiviteten men att den fysiska belastningen varierade vid de
olika företagen. Resultaten visade också att slutmonteringen var det mest repetitiva och kraftkrävande, vilket är värdefull information för arbetsmiljö- och produktionsansvariga.

Jenny Gremark Simonsen
Leg. Sjukgymnast/Ergonom
jenny.gremark-simonsen@skane.se
Lothy Granqvist
Laboratorieingenjör
lothy.granqvist@skane.se
Gert-Åke Hansson
Yrkeshygieniker
gert-ake.hansson@skane.se
Arbets- och miljömedicin i Lund
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Irritativt handeksem
Handeksem är relativt vanligt och
kan orsakas av olika faktorer. Man
kan ha ärftliga anlag för eksem, varit i kontakt med irriterande ämnen
(icke-allergiskt kontakteksem, s.k.
irritativt eksem) samt ha kontaktallergi mot ämnen man regelbundet
exponeras för. Ofta är det en kombination av dessa mekanismer som
orsakar den enskildes handeksem.
Irritativt handeksem orsakas
vanligen av upprepad exponering
för milt irriterande ämnen. Dessa
ämnen skadar hudens barriärfunktion och överhudens celler. Vid
gles kontakt hinner huden återhämta sig, men vid återkommande kontakt ses en tilltagande skada. Skadan på hudcellerna aktiverar det medfödda immunsystemet
bl.a. genom frisättning av cytokiner (proteiner vilka aktiverar immunförsvaret) vilket åstadkommer
en inflammationsprocess som i sin
tur leder till eksem. Även torr luft,
kyla vintertid och individberoende
faktorer, så som en redan existerande hudskada (t.ex. ett kontaktallergiskt eksem), kan öka risken för att
drabbas av irritativt eksem.
Irritativt handeksem kan orsakas av vatten, tvål, schampo, diskmedel, skäroljor, kylvätskor, färska
livsmedel samt långvarig användning av handskar. Även repetitiv
mekanisk nötning kan ge eksem.
Detta gör att risken för att drabbas
av irritativt handeksem är högre

inom vissa yrkesgrupper, exempelvis frisörer, sjukvårdspersonal och
lokalvårdare samt personal inom
livsmedels-, verkstads- och byggbranschen.
Diagnosen irritativt handeksem
kan inte enbart baseras på klinisk
bild och anamnes utan kräver utredning för att utesluta kontaktallergi och för att påvisa relevant exponering för irriterande ämnen.
Handeksem är, statistiskt sett,
en av de vanligaste anmälda arbetssjukdomarna i länder med fungerande system för registrering och
bedömning (t.ex. Tyskland och
Danmark). I Sverige har förekomsten av handeksem och dess orsaker hitintills inte varit känd samtidigt som den upprepade exponeringen för olika kemikalier i vårt
samhälle har ökat. För sjukvårdspersonal har särskilt exponeringen
för ämnen i gummihandskar och
handsprit ökat kraftigt. Med stöd
från Södra Sjukvårdsregionen har
Yrkes- och miljödermatologiska
avdelningen i Malmö därför initierat en studie kring förekomsten av
handeksem samt dess orsaker bland
sjukhusanställda.
Nils Hamnerius
Överläkare
nils.hamnerius@med.lu.se
Ann Pontén
Överläkare
ann.ponten@med.lu.se
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö

Detta är YMDA
Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen i Malmö utreder hudsjukdomar
som misstänks ha med arbetet att göra,
men även sådana som misstänks orsakade av fritidsaktiviteter och faktorer
utanför arbetsmiljön. Remiss behövs
för utredning och kan skrivas av läkare,
företagssköterska, skyddsombud, tandläkare, försäkringskassa eller arbetsförmedling.
Tidsbokning/avbokning: 040-33 78 72 ,
040-33 65 16 mellan kl 8.00 – 16.00.
Fler kontaktuppgifter hittar du på
www.skane.se/sus/
yrkesochmiljodermatologiskaavd

Behöver DU
hjälp från AMM?
Har du medicinska frågor, frågor om
arbetsmiljön eller den allmänna miljön?
Eller gäller det ett enskilt patientärende?
Ring 046-17 31 85 mellan kl 8.00 – 16.00.
Behöver du fråga om analyser,
provtagningsutrustning eller remisser?
Ring 046-17 31 95 mellan kl 8.00 – 16.00,
eller maila: amm@skane.se

Tipsa oss!
Vad vill du läsa om i Bulletin?
Tipsa oss om:
- ämnesområden
- teman
- händelser
som du vill att vi ska skriva om i
kommande nummer av Bulletin.
Detta och andra synpunkter på
innehåll i Bulletin kan du maila till:
bulletin@skane.se

Referenser
Saknar du referenslistor i Bulletins
artiklar?
Vi har valt att inte använda oss av
dessa långa platskrävande listor.
Om du vill ha mer information, hör
av dig via mail till respektive artikelförfattare.
Då får du hjälp med lämpliga
referenser och länkar.
Irritativt handeksem kan orsakas av bl a vatten och tvål. Foto: Nils Hamnerius
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Jag visste inte att
man kunde bli
sjuk av att arbeta!
– Jag förstod först inte vad det var. Jag
fick ont i händerna och armarna. Då
hade jag bara arbetat ett halvår på fabriken och jag tyckte att det kändes
pinsamt att klaga. Jag är en aktiv och
flitig person som är van att arbeta. Så
jag kämpade vidare.
Så berättar Sara som har arbetat
med repetitivt arbete i tillverkningsindustrin. Sara började arbeta som
montör 2011. Dessförinnan hade hon
arbetat på flera olika jobb och aldrig
haft några besvär. De första månaderna gick bra men problemen började när Sara flyttades till en annan arbetsstation där hon arbetade tillsammans med en äldre erfaren kollega.
Monteringen på den här arbetsstationen var mycket svårare, med fler och
tyngre detaljer som skulle monteras.

Arbetet innebar montering av små
detaljer på större enheter; ett handintensivt arbete med skruvande, tryckande, vridande rörelser som också krävde kraft. Upprepade böj- och
sträckrörelser förekom i både armar
och händer. Varje enhet vägde ungefär 8 kg och lyftes 6 gånger under monteringen, ofta över axelhöjd.
Sammanlagt producerade Sara 30-40
enheter per dag. Hela dagen stod Sara
med framåtböjt huvud för att kunna
se när hon monterade och hon lyfte
bara på huvudet när någon pratade
med henne.
Arbetet var på ackord och Sara ville inte sinka sin arbetskompis därför
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arbetade hon på i ett rasande tempo. Varje morgon kom arbetsledaren och gick igenom hur många enheter som hade producerats dagen
innan och ofta fick Sara förklara varför hon inte hade kunnat producera
det uppsatta målet. Det kändes förfärligt tyckte Sara och därför arbetade hon på i ett ännu snabbare tempo.
För att nå produktionsmålet hoppade hon ibland över rasterna och arbetade istället.
Efter ett tag så sa kroppen stopp.
Sara började få värk i händerna, därefter i armbågarna och axlarna. Hon
sjukskrevs kortare perioder, men problemen kvarstod och besvären eskalerade. Efter en längre tids sjukskrivning kom Sara aldrig tillbaka till arbetet.
Sara lever idag med konstant smärta. Från att ha varit en aktiv person
som tränade mycket och var glad för
att ha många järn i elden så kan hon
inte dammsuga sitt vardagsrum utan
att få kraftiga smärtor. Alla rörelser
över axelhöjd som t ex att hänga tvätt
eller tvätta håret får hon ont av. Hon
har gått på smärtrehabilitering och
det tycker hon har hjälpt mycket.
Hon har inte blivit av med smärtan
men hon tycker att hon kan hantera
sin situation mycket bättre.
Hela tillvaron har förändrats. Idag
arbetar Sara halvtid med en helt annan typ av arbete. Hon trivs mycket bra men upplever att hon är stresskänslig; blir det för stressigt på jobbet så får hon ont i kroppen. Att arbeta halvtid är vad hon klarar av, vilket är svårt för henne att acceptera.
– Jag måste lära om och göra på
helt annat sätt, det tar tid att ändra
på hur man är. I 40 år har jag varit på
ett sätt och nu måste jag göra saker på
ett helt annat sätt. Jag blir arg på det
men det hjälper ju inte.

Lotta Löfqvist
Ergonom
Arbets- och miljömedicin i Lund
charlotta.lofqvist@skane.se
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