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Hållbart arbetsliv för ALLA!
När folkpension infördes 1913 var pensionsåldern 67
år och medelåldern var så låg som 60, vilket gjorde att
många inte fick någon pension utbetald. Idag går vi traditionellt i pension runt 65 års ålder och förväntas leva
ytterligare ungefär 20 år. De pengar som avsätts till pension ska räcka längre och samhällets kostnader ökar. Mot
denna bakgrund diskuterar nu våra politiker att höja pensionsåldern. Med dagens regler kan man tidigast ta ut
allmän pension vid 61 års ålder. Denna gräns vill man
på sikt höja till 63 år. Idag har man rätt att vara kvar i
tjänst till 67 års ålder och en höjning av denna till 69 år
diskuteras.
Valet av tidpunkt för att gå i pension påverkar naturligtvis den ekonomi vi kommer att få som pensionärer.
Det finns redan idag många som slutar arbeta innan de
uppnått pensionsålder, men fler och fler vill också arbeta längre. Det finns många orsaker till om en person kan
och/eller vill arbeta längre. Hälsa tillsammans med ekonomi, social tillhörighet och möjlighet till meningsfulla
aktiviteter har visat sig vara fyra viktiga faktorer i valet att
arbeta längre eller gå i pension. Chefens attityd till äldre
arbetstagare kan också vara en viktig faktor i detta val.
De som valt att arbeta längre än till 65 gör det framförallt
för det är roligt men också för att de fortfarande kan bidra med sin kunskap och erfarenhet, inte minst i samarbete med yngre kollegor. Hälsan är en förutsättning även
för denna grupp. Men även de som inte har fullgod hälsa
till exempel på grund av en kronisk sjukdom kan arbeta
om arbetsvillkoren anpassas efter deras förutsättningar.
Något måste också göras långt mycket tidigare än runt
65 års-strecket om arbetslivet ska kunna förlängas. Vi ser
att där det idag är lättast för unga att få arbete är det också vanligt med negativa hälsoeffekter orsakade av vibrationer, ergonomisk belastning och arbetsrelaterad stress,
som kan leda till sjukdom i tidig ålder. Det finns regler
för ungas arbetsmiljö och dessa behöver följas. Att bli
sjuk eller skadad i unga år kan ta bort alla valmöjligheter. Mycket av detta berättar vi om på olika sätt i detta
nummer av Bulletin.

1. Ledare: Hållbart arbetsliv för ALLA!
2. Kalender.
Anslagstavla.
3. Här finns jobben men även
arbetsskadorna.

Bra arbetsvillkor, det vill säga villkor anpassade efter varje arbetstagare, är viktigt genom hela arbetslivet
för ett hållbart arbetsliv för alla. I bra arbetsvillkor ingår
förutsättningar för en god balans mellan arbete och privatliv. Ett hållbart arbetsliv gynnar inte bara den enskilde arbetstagaren utan också företag, organisationer och
samhället i stort.

4. Att arbeta eller gå i tidig pension? Det är 		
frågan!
5. Ett hållbart arbetsliv trots begränsningar.

Carita Håkansson
Leg arbetsterapeut, docent
carita.hakansson@med.lu.se
Avdelningen för Arbets- och miljömedicin

6. Det är så kul att jobba!
Ung och behövd!
7. Ung och utsatt!
8. Friska arbetsplatser för alla åldrar.
Chefers atityder till äldre arbetstagare.
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ANSLAGSTAVLA

KALENDER
ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN
UTBILDNINGSDAG:
ARBETE MED HANDHÅLLNA VIBRERANDE VERKTYG RISKBEDÖMNING, PREVENTION OCH MEDICINSK KONTROLL
			NYTT UPPLÄGG
Kursen är nu utvidgad till att omfatta medicinska, tekniska och ergonomiska aspekter av arbete med vibrerande verktyg. Den vänder sig till dig
som arbetar i företagshälsovården, arbetsmiljöansvariga inom privat eller offentlig verksamhet, arbetsmiljöinspektörer etc. Dagen bjuder på
gemensamma föreläsningar om vibrationsskador, medicinska kontroller,
exponering för vibrationer, ergonomisk belastning samt gällande föreskrifter. Dessutom praktiska övningar med olika inriktningar; du väljer
inriktning vid anmälan. Dagen avslutas med gemensam diskussion utifrån
fallbeskrivningar.
AMM Syd har fått positivt gensvar vid tidigare kurser där blandade yrkesgrupper deltagit. Man ser ett stort värde i att känna till varandras områden och kunna diskutera och göra bedömningar utifrån olika synvinklar

CYTOSTATIKA I
VÅRDHANDBOK
Sedan halvårsskiftet finns det information i den nationella Vårdhandboken1
på nätet om avstryksprovtagning av
cytostatika och hur detta kan användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser där cytostatika
används. Det finns även information
om hygieniska riktvärden för cytostatikakontamination som är applicerbara
vid svenska sjukhus. Arbets- och miljömedicin Syd tillhandahåller analyser
av cytostatika i avstryksprover, läs mer
här2.

KOMMANDE DISPUTATIONER
SHEGUFTA AMEER, AMM: FREDAG 7 OKTOBER KL. 09:00

ARSENIC EXPOSURE AND EARLY BIOMARKERS OF CARDIOVASCULAR DISEASE AND CANCER.

Maria Hedmer
Yrkeshygieniker
Arbets- och miljömedicin Syd

KRISTOFFER MATTISSON, AMM: FREDAG 16 DECEMBER KL 09:00

COMMUTING, HEALTH AND WELL-BEING: LESSONS FROM SCANIA, SOUTHERN SWEDEN.

http://www.vardhandboken.se/Texter/Cytostatika-cytotoxiska-lakemedel/Riskbedomning/
2
http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/analyser-priser/
1

Information om plats, opponent med mera, kommer på Universitetets hemsida.
http://www.lu.se/lup/disputations
(AMM=Arbets- och miljömedicin Syd / YMDA=Yrkes- och Miljödermatologi, Malmö)

NYA RAPPORTER FRÅN AMM

VÅRMÖTE I
MALMÖ
Nu är det vår tur igen att arrangera Arbets- och miljömedicinskt vårmöte. Det
kommer att gå av stapeln mitt i Malmö
den 3-4 maj 2017.
Mer information om detta kommer.

1

Datum: Torsdag 1 december, 2016, 8:30-16:00
Plats: Skånes universitetssjukhus, Lund. Föreläsningssal F2, Centralblocket
Målgrupp: Sjuksköterskor, läkare, arbetsmiljöingenjörer och ergonomer
inom företagshälsovård samt arbetsmiljöansvariga och arbetmiljöinspektörer. Verksamma inom södra sjukvårdsregionen prioriteras.
Kostnad: 1500:- / deltagare inom Södra jukvårdsregionen. (1750:- för övriga)
Anmälan & program: http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/utbildningar/
		
Sista anmälningsdag 21 november.
Vid frågor Ulla Andersson
Jenny Gremark-Simonsen
kontakta: ulla.bk.andersson@skane.se jenny.gremark-simonsen@skane.se
			
eller telefon : 046 -17 31 85

2

Besök http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/rapporter/ för att se AMMs
senaste rapporter.
Eller klicka på respektive sida nedan i nätupplagan för att direkt öppna
rapporten.
1 Validering av en liten, billig treaxlig accelerometer med integrerat minne
för okomplicerade tekniska mätningar av ställningar och rörelser i huvud,
rygg och överarmar.
2 Föräldrarnas rökning under graviditet och sönernas spermakvalitet
3 Får gravida kvinnor arbeta i e-cigarettbutik?
4 Fransstylist - ett fysiskt krävande yrke
5 Mätrapport: Totaldamm och dess innehåll av aluminium(fluorid)
6 Mätning av arbetsbelastning för höger överarm vid kontorsstädning
3

2

4

5

6

B U L L E T I N • Å R G Å N G 3 4 • 2 016 • N U M M E R 3

HÄR FINNS JOBBEN MEN
ÄVEN ARBETSSKADORNA!
”Var finns jobben?” Svaret på detta finns att läsa i Arbetsförmedlingens (AFs) rapport från juni 2016 där
jobbmöjligheterna inom olika yrkesområden beskrivs. Rapporten är en
del av AFs kontinuerliga yrkesprognos för arbetsmarknaden.
Bäst möjlighet till jobb efter högskoleutbildning finns bland annat
inom vård och skola. Yrken med en
arbetssituation som ofta leder till
stress. Bland övriga områden där det
råder störst brist på arbetskraft finner man yrken där många kan utsättas för hög grad av ergonomisk belastning, skadliga ämnen eller vibrationer från verktyg och maskiner. Dessa
exponeringar ger en ökad risk för skador i arbetslivet. Det kan handla om
yrken som kock, lastbilsmekaniker,
undersköterskor, plåtslagare, snickare, plattsättare, murare, betongarbetare och målare.
Efterfrågan på yrken med hög risk
för arbetsskador minskar inte! Vad
innebär detta ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv?
– Risken är uppenbar för att fler
kommer att drabbas av skador och
sjukdomar. Det kan leda till ökat vårdsökande och ökande andel sjukskrivna.
De drabbade får ofta påverkad funktion både i arbetet och på fritiden, säger Catarina Nordander, överläkare och docent på Arbets- och miljömedicin Syd.

Fyra gymnasieprogram förväntas
ge goda chanser till jobb på fem och
tio års sikt. Det är program som leder till yrken som anläggningsarbetare, lastbilsmekaniker, CNC-operatör
och undersköterska. Inom dessa yrken förekommer ofta exponering för
vibrationer och/eller hög ergonomisk
belastning.
Dessa program är:
•
•
•
•

Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordon- och transportprogrammet
Industriprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Misstänkt vibrationsskada är idag
en av de vanligaste frågeställningarna i remisser till AMM Syd, och 107
sådana remisser behandlades under
2015. Övervägande andel av dessa
patienter arbetar inom bygg och anläggning. Kliniken har under ett par
år arbetat intensivt med att öka kunskap i branschen för att minska vibrationsexponering. Vilken kunskap om
hälsorisker i arbetsmiljön möter kliniken i sin kontakt med branschen?
– Det är växlande mellan olika arbetsställen men generellt har kunskapen ökat de senaste åren. Tyvärr ser
vi fortfarande stora brister i hur man
hanterar denna kunskap. Trots att man
vet att det finns en risk arbetar man
vidare som vanligt och tar sällan reda
på hur hög vibrationsexponeringen är
i förhållande till gällande lagstiftning.
Det finns en tendens till att tänka: ”Så

är det i den här branschen”, säger Catarina Nordander.
Vad blir konsekvenserna för den
individ som drabbas av exempelvis en
vibrationsskada i arbetet?
– Det tar tid att få en vibrationsskada och därför drabbas man ofta mitt i
sin yrkeskarriär, när man har ett stort
kunnande och försörjningsansvar. Det
gör att man väljer att fortsätta ett bra
tag, och därför skadas ytterligare. Konsekvenserna kan bli oerhört allvarliga
med ständig smärta, dålig känsel för
beröring och temperatur, och svårighet
att styra fingrar och händer. Många får
också problem med kallt och fuktigt klimat eftersom blodcirkulationen i fingerhuden då tillfälligt stängs av, berättar Catarina Nordander.
Yrken där det råder störst brist på
arbetskraft är också yrken där det förekommer olika former av hälsoskadlig exponering med risk för arbetsskador. Vad innebär detta ur ett arbetsmedicinskt perspektiv?
– Vi befarar att ett ökande antal
personer kommer att drabbas av arbetsskador. Det är som alltid viktigt
att arbetsgivare, fackföreningar, företagshälsovård och berörda myndigheter (främst arbetsmiljöverket, arbetsförmedlingen och försäkringskassan)
tar de här riskerna på allvar. Annars
riskerar både individ och samhälle att
få betala ett högt pris i längden, säger
Catarina Nordander.

Läs hela rapporten på :

http://www.arbetsformedlingen.se/Forarbetssokande/Tips-och-rad/Nyheter/Nyheter-for-Arbetssokande/2016-06-29-Harfinns-jobben.html

Johan Andersson
Socionom
johan.p.andersson@skane.se
Arbets- och miljömedicin Syd
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Att arbeta eller gå i tidig pension?
Det är frågan!
Om en individ kan och vill ingå i arbetslivet och arbeta till en högre ålder är en komplex fråga som omfattar
många faktorer. Det som skiljer en äldre medarbetare från
andra medarbetare är deras ålder. Det är dock inte enbart
individens kronologiska ålder som är viktig, utan även deras biologiska, mentala och sociala ålder. Utifrån tretton
års forskning och åtskilliga studier om hållbart arbetsliv
till en högre ålder har en modell tagits fram som ett ramverk och utvecklingsverktyg för friskare arbetsliv och arbetsplatser. Nedan görs en mycket kort sammanfattning
över modell och verktyg.
Faktorer med betydelse för att individer kan och vill
ingå i arbetslivet kan delas in i nio olika områden:
1) Diagnostiserad och självskattad hälsa
2) Fysisk arbetsmiljö, påfrestning, förslitning, arbetsolyckor
3) Mental arbetsmiljö, stress, krav, kontroll, hot, våld
4) Arbetstid, arbetstakt och möjlighet till återhämtning
5) Ekonomi och sociala trygghetssystem
6) Partner, familj, vänner, fritid och socialt umgänge
7) Chefers, organisations/företags attityder till äldre
medarbetare, kränkande särbehandling och (ålders)
diskriminering
8) Kunskap, förmåga och tillgång till
kompetensutveckling
9) Arbetstillfredsställelse, ”arbetets kärna”, stimulans,
självförverkligande genom meningsfulla uppgifter
Fyra överväganden för att kunna och vilja arbeta, eller lämna arbetslivet
När man står inför ett stort beslut i livet, som till exempel att lämna arbetslivet eller arbeta några år till, kommer vi till ett avgörande beslut genom att överväga olika för- och nackdelar. Individer gör sitt beslut att lämna
arbetslivet eller arbeta vidare utifrån fyra överväganden,
där faktorerna från de nio olika områden som beskrevs
ovan läggs i ”vågskålarna”.
1:a övervägandet gäller Arbetsmiljö och arbetstid/takt
i förhållande till den egna hälsan:
Detta övervägande är associerat med individers biologiska åldrande.
Väger positivt för att fortsätta arbeta: Om min hälsa
är bra nog i förhållande till arbetslivets fysiska, mentala
arbetsmiljö, arbetstid, arbetstakt och möjlighet till återhämtning mellan arbetspassen. Eller om jag upplever att
min hälsa är bra just på grund av att jag håller mig fysisk
och mentalt igång med arbetet.
Väger positivt för pension: Om min hälsa är för dålig för
att arbeta kvar eller kan blir bättre om jag lämnar arbetslivet genom bättre möjlighet för återhämtning.
2:a övervägandet gäller Privatekonomin:
Detta övervägande är associerat med individers kronologiska åldrande.
4

Väger positivt för att arbeta: Om jag inte har råd att
gå i ålderspension vid en tidig ålder. Om jag ser det som
attraktivt att få den högre levnadsnivå och standard som
det ger att arbeta till en högre ålder.
Väger positivt för pension: Om jag har en tillräckligt
god privatekonomi för att behålla min levnadsnivå trots
att jag går i tidig ålderspension. Eller om jag hellre vill
slippa arbetet och då anpassa mig till en lägre ekonomisk
standard.
3:e övervägandet gäller Möjlighet till social gemenskap
och delaktighet i en grupp:
Detta övervägande är associerat med individers sociala
åldrande.
Väger positivt för att arbeta: Om jag känner delaktighet genom att ingå i en, för mig, viktig social grupp i mitt
arbete med arbetskamrater, kunder, klienter, patienter,
chefer, etc. Om jag känner att chefer, organisation och
andra uppskattar mig och mitt arbete.
Väger positivt för pension: Om jag utanför arbetslivet
upplever bättre uppskattning, delaktighet och tillhörighet med grupper, exempelvis med familjen, vänner, föreningsliv, etc. Om jag vill få bättre möjlighet att umgås
och delta i sociala sammanhang utanför mitt arbetsliv.
4:e övervägandet gäller Möjlighet till meningsfulla och
självförverkligande aktiviteter:
Detta övervägande är associerat med individers mentala åldrande.
Väger positivt för arbete: Om jag upplever att mina arbetsuppgifter ger mig stimulans, möjlighet till kreativitet
och att utvecklas som person. Om jag upplever att min
identitet och mitt självförverkligande främst är knutet
till mitt arbete
Väger positivt för pension: Om jag upplever att mina
arbetsuppgifter inte längre är eller aldrig har varit intressanta utan mest går på rutin. Om jag kan få mer möjlighet att utvecklas och ägna mig åt självförverkligande meningsfulla och stimulerande aktiviteter, resor, volontärarbete, fritidsintressen etc. som pensionär.
Olika påverkansnivåer för ett längre arbetsliv
När man pratar om att senarelägga ålderspensionen så
kan man inte enbart fokusera på den enskilda individen,
då möjligheten att arbeta och ingå i arbetslivet inte enbart
beror på dem. De yttre ramarna för individers möjlighet
att fortsätta arbeta till en högre ålder skapas på samhällsnivån; det är samhället som beslutar om lagar, regler, pensionsålder, socialförsäkringssystemet etc., vilket inverkar
på individens möjlighet för ett förlängt arbetsliv eller att
gå i pension. Samhällets lagar, regler och incitament styr
även över företagens och organisationernas förutsättningar och möjligheter till åtgärder för medarbetarna. Det är
chefer, organisationer, och företag som genom beslut och
åtgärder skapar förutsättningarna för de enskilda medarbetarna på arbetsplatsen utifrån de nio områdena. In-
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tresset för att behålla äldre medarbetare till en högre ålder gäller nästan enbart dem med en specialkompetens.
Innan man funderar på att senarelägga pensionsåldern för
alla yrkesgrupper behövs det därför mer stöd och incitament till företag och organisationer, så att de kan och vill
behålla även de äldre medarbetare som inte är högpresterande eller har en specialkompetens. I annat fall riskerar
ett senareläggande av ålderspensionen att slå tillbaka på
samhällets trygghetssystem om inte alla orkar, kan och
vill arbeta vidare.

Modellen som visualiserar komplexiteten över ett hållbart längre arbetsliv är ett verktyg för utveckling av friskare arbetsplatser för alla åldrar och modellen är publicerad i Scand J Public Health, 2016; 44: 490–505, och i
kapitel 2 i Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning
Friskare arbetsplatser för alla åldrar.
Kerstin Nilsson
Forskare
kerstin.nilsson@med.lu.se
Avdelningen för Arbets- och miljömedicin

Ett hållbart arbetsliv trots begränsningar
En önskan att vara som alla andra
och att kunna bidra till samhället gör
att människor med kroniska sjukdomar vill arbeta. För att de skall kunna
ha ett hållbart arbetsliv krävs anpassningar både av arbetet och livet utanför arbetet. Här beskrivs detta utifrån
resultat från studier på personer med
reumatiska sjukdomar.
Anpassningar på arbetet
Ett hållbart arbetsliv för personer
med reumatiska sjukdomar kräver att
arbetsuppgifter och arbetstempo anpassas efter dagsformen. Flextid underlättar liksom utrymme för pauser. Överlag är flexibilitet i form av
arbetstidsförläggning och var arbetet utförs viktiga aspekter. Att kunna arbeta hemma någon dag i veckan eller att ibland kunna komma senare eller gå tidigare är en stor fördel.
Det är också viktigt att arbetet och
arbetsplatsen är bra utformade ur ett

ergonomiskt perspektiv. Vidare behöver arbetsdagen vara förutsägbar
och med möjlighet att påverka planeringen. Stöd från chef och arbetskamrater är andra väsentliga förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.
Att få detta stöd kan vara lättare i
mindre organisationer. Många av
de personer som ingått i dessa studier har valt att inte berätta om sina
begränsningar då de är rädda att deras löneutveckling och karriärmöjligheter påverkas negativt och att deras
arbetskamrater ska få dra ett tyngre lass.
Anpassningar utanför arbetet
Ett hållbart arbetsliv för personer med reumatiska sjukdomar kräver också anpassningar utanför arbetet. Man kan kanske inte ha några
fysiskt krävande aktiviteter men lättare sådana, som till exempel att promenera, är däremot värdefullt. Även

hem- och familjesysslorna kan behöva anpassas. Det kan handla om att
rationalisera hemarbetet som att dela
upp dammsugningen på flera dagar
eller att låta bli att göra vissa saker eller att köpa tyngre tjänster. Vila och
återhämtning är andra viktiga inslag
utanför arbetet för att arbetslivet ska
bli hållbart.
För personer med reumatiska sjukdomar, och kanske för oss alla, är det
allra viktigaste för ett hållbart arbetsliv att arbetet upplevs som meningsfullt och att livspusslet går att få ihop.

Carita Håkansson
Leg arbetsterapeut och
docent i hälsovetenskap
carita.hakansson@med.lu.se
Avdelningen för Arbets- och miljömedicin
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Det är så kul att jobba!

Det är sååååå roligt
att jobba!

Det är ett vanligt svar vi fått från personer som är över
65 år och fortfarande arbetar. När det talas om att pensionsåldern ska höjas tänker många ”Det är väl bättre att
gå i pension så fort man fyllt 65 och lämna plats för de yngre!” men vi kommer att behöva arbeta längre och det finns
inte tillräckligt många yngre som kan ta över.
Vilka är då drivkrafterna för att arbeta efter man fyllt
65? I fokusgrupper med personer i två olika företag och
äldreomsorgen är svaret att det är så kul att jobba och att
arbetet stimulerar och utmanar mer än några andra aktiviteter. Att få använda sin erfarenhet och kompetens till
problemlösning och framför allt till lite ”kniviga” uppgifter är också en viktig drivkraft. En annan drivkraft är
möjligheten att vara en betydelsefull person bland kollegorna t ex genom att bli mentor för nya och yngre medarbetare. Men det handlar inte bara om att lära upp de yngre
utan det är lika viktigt att få lära sig nya saker av de yngre, t ex ny teknik. Men pengar då? Det måste väl vara en
drivkraft också? Ja, men inte så viktig som de andra drivkrafterna. För en del är det bara en bonus att få lite extra pension. De arbetar inte för pengarna utan mest för
att det fortfarande är roligt. Men för en del kan några ex-

tra arbetsår vara den enda möjligheten för att kunna göra
”det lilla extra” som pensionär. Men trots fördelarna med
lite mer pengar skulle de sluta arbeta om det inte var kul
att gå till jobbet. De som arbetar efter 65 menar att stressen har minskat eftersom de har möjlighet att välja de arbetsuppgifter som är mest stimulerande och de kan säga
nej till alltför krävande uppgifter. Och en del säger: ”Nej,
jag vill absolut inte sluta än! Jag kan jobba till jag är 70”.
Möjlighet att välja stimulerande arbetsuppgifter och
mindre stress än tidigare bidrar till att de i högre grad orkar umgås med familj och vänner och ägna sig åt fritidsaktiviteter. Även om det krävs lite mer tid för återhämtning har de bättre balans mellan olika aktiviteter idag.
Det finns därför positiva hälsoaspekter med ett längre
arbetsliv för personer som trivs på sitt arbete och inte har
fysiskt krävande arbetsuppgifter.

Pia Hovbrandt,
Doktorand, arbetsterapeut
pia.hovbrandt@med.lu.se
Avdelningen för Arbets- och miljömedicin

UNG OCH BEHÖVD!

– På hotell och restauranger är det stor
säsongsvariation av antalet gäster, säger Claes Sandvig, som är Regionchef på Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Vid ”högtryck” fyller
visstidsanställningar ett behov för
att verksamheten ska kunna bedrivas på ett bra sätt. Den här formen
av anställning attraherar ofta ungdomar som många gånger är intresserade av att kombinera sitt arbete med
studier, resor o.s.v. Den tillfälliga anställningen passar således bra in i den
livsstil de har för tillfället. Det kan
låta som ”win-win” men med unga
oerfarna anställda vilar även ett stort
ansvar på arbetsgivaren.
Claes Sandvig menar därför att
man som arbetsgivare alltid ska börja
med att göra en riskbedömning av de
arbetsuppgifter som nyanställda ska
arbeta med, särskilt om de är minder-

åriga (under 18 år). Han nämner några exempel som är vanliga inom hotell och restaurangbranschen:
Arbete där det serveras alkohol.
Det är viktigt att bedöma om den
minderåriga kan hantera situationer
där han eller hon kan möta berusade personer.
Arbete i ett restaurangkök.
Det är viktigt att förebygga brännskador t ex från heta stekhällar och
het olja. Vissa maskindiskmedel kan
vara starkt frätande. Minderåriga får
inte använda maskiner som de kan
skada sig på till exempel vissa köksmaskiner. Tunga lyft kan också medföra särskilda faror för en växande
människa.
Arbete i en kassa.
Att hantera pengar eller andra värdeföremål. En minderårig får inte
transportera pengar, t. ex. till banken. Att hantera kontanter och andra

värdeföremål kan innebära ett ansvar
som är psykiskt påfrestande.
Öppna eller stänga en restaurang.
Bedöm om den minderåriga är mogen nog att öppna eller stänga själv.
– För att stödja ny och oerfaren personal kan man utse en fadder på arbetsplatsen som kan ha lite extra ” koll” på
den nyanställde, och även fungera som
stöd och bollplank, säger Claes Sandvig. Det är också viktigt att arbetsgivaren är noga med att ge den nyanställde introduktion i arbetet och följa upp att arbetstagaren arbetar utifrån denna introduktion.

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

MINDERÅRIGAS ARBETSMILJÖ
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:3
innehåller regler för hur personer som
inte fyllt 18 får arbeta. Den riktar sig till
arbetsgivare, uppdragsgivare,
skolhuvudmän och praktikgivare.
Föreskriften tar bland annat upp
rutiner för introduktion, regler för
arbetstider, förbjudna eller
riskfyllda arbetsuppgifter.
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UNG OCH UTSATT!

Många unga får sina första jobb på
ett café, i en butik, i en snabbmatskedja, som hotellstädare eller inom
hemtjänsten. De flesta är glada för
att få jobb – men det är ofta osäkra
och kortvariga timanställningar som
kan vara påfrestande för både kropp
och själ. Enligt Markus Blomberg,
Arbetsmarknad- och arbetsmiljöansvarig inom LO-distriktet Skåne, har
man sett en explosion av psykosociala
problem som är kopplade till otrygga
anställningar.
Antalet tillfälligt anställda på timbasis har ökat kraftigt sedan 2007, då
AVA (allmän visstidsanställning) infördes. För många unga innebär detta
en bra chans att få sitt första jobb och
att skaffa sig arbetslivserfarenhet från
olika branscher. Det är inte ovanligt
att unga arbetar på flera ställen samtidigt – till exempel först ett antal timmar inom hemtjänsten, sen på ett fik
och på helgen i en klädbutik.

Det finns dock nackdelar med den
här typen av jobb – inte minst stressen! Markus Blomberg nämner som
exempel arbete i snabbmatsrestauranger, där jobbet ska gå fort samtidigt som det finns en kö av kunder som tittar på. För många upplevs detta som en stor press. Stressen
kan också medföra större ergonomiska risker: Det går snabbare att utföra
tunga moment ensam istället för att
vänta på hjälp från en arbetskamrat.
Detta ökar risken för att lyfta på fel
sätt och drabbas av olycksfall eller belastningsskador.
Arbetsplatser med en stor andel
tillfälligt anställda påverkas på flera

sätt. Ett exempel är att de nya orutinerade bara har hunnit lära sig vissa
arbetsuppgifter, medan de rutinerade får göra resten. Det innebär sämre arbetsrotation och mer ensidigt arbete för alla.
– Det finns ofta brister i introduktion och handledning av tillfälligt anställda, säger Markus Blomberg. De
som är mer erfarna får handleda de
nya, men ofta har man inte avsatt tillräckligt med tid och resurser för detta. Dessutom brister det systematiska arbetsmiljöarbetet - det görs sällan riskbedömning av arbetsmiljön
för dem som ”bara” jobbar tillfälligt.
Vi ser också sociala skillnader där fast
anställda har mycket högre status än
tillfällig personal. Detta kan leda till
en segregerad arbetsplats och en sämre psykosocial arbetsmiljö.
I vissa arbeten förväntas de unga
att vara ständigt tillgängliga – utan
att ha några garantier för att få jobb.
Om man svarar ”jag kan inte komma idag” är risken stor att man inte
erbjuds timmar nästa gång. Med en
osäker anställning är det också svårt
att få ett hyreskontrakt på en lägenhet, eller att få låna pengar till en bil.
Sebastian Brandt är Ung-ansvarig på LO-distriktet Skåne. Han menar att det borde införas arbetsmiljökunskap och kunskap om rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden, på skolschemat i grund- och
gymnasieskolan. Sebastian är därför
ute på skolorna och informerar om
dessa frågor.
– Många unga har inte hört talas
om ordet arbetsmiljö, säger Sebastian.
– Vi ser ett oorganiserat kollektiv,
säger Markus Blomberg. Förutom
att timanställd personal skiftar mellan arbetsplatser och arbetslag, växlar de mellan olika branscher och organisationer. Man har ingen naturlig koppling till någon speciell fackförening, och väljer att inte gå med.
Konsekvensen blir att de som behöver facket mest är de som i minst utsträckning är anslutna.

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/YMDA

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 8.30 – 16.00.
Behöver du fråga om analyser,
provtagningsutrustning eller remisser?
Ring 046-17 31 95 mellan kl 8.30 – 16.00,
eller maila: amm@skane.se

LÄNKHJÄLP

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 Syd:s hemsida:
http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/

För rapporter sök vidare under:
Rapporter och sök i kategorierna

För äldre nummer av Bulletin sök i:
Nyhetsbrevet Bulletin - Tidigare utgåvor

För kurser - utbildningar sök under:
Inger Arvidsson
Belastningsergonom
inger.em.arvidsson@skane.se
Arbets- och miljömedicin Syd

Utbildningar

För helt klickbara länkar se vår
elektroniska utgåva av Bulletin:

http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/bulletin/
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Friska arbetsplatser för alla åldrar
Säkra och hälsosamma arbetsvillkor genom hela arbetslivet är bra för arbetstagare, företag och samhället i stort. Detta
är huvudbudskapet i EU-kampanjen ”En
sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet”.
Befolkningen blir äldre i hela Europa.
Medicinska framsteg och förbättrade livsvillkor gör att vi lever längre än tidigare
generationer. En konsekvens är att ländernas pensionssystem utmanas. För att hantera detta krävs sannolikt att pensionsåldrarna höjs och att arbetslivet förlängs.
Säkra och hälsosamma arbetsvillkor
gynnar inte bara pensionssystemen. Vi
vet också att alltför hög personalomsättning inverkar negativt på verksamhetsresultat och att en god hälsofrämjande arbetsmiljö är ett viktigt konkurrensmedel
i kampen om rätt medarbetare.
Hälsan senare i livet påverkas av arbetsförhållandena tidigt i livet. Därför behövs
förebyggande insatser under hela arbetslivet! Är man ung och ska börja arbeta behövs en bra introduktion och handledning för att jobba på ett säkert och hälsosamt sätt. Har man börjat komma upp i
åren kan man istället behöva anpassningar i jobbet t ex på grund av att syn eller
hörsel genomgår naturliga åldersförändringar.

Varje land anpassar kampanjen efter sina förutsättningar. I Sverige finns
ett nätverk med arbetsmarknadens parter som tillsammans sprider kampanjen
på olika sätt. Ett exempel är arrangemang
av gemensamma seminarier. Arbetsmiljöverket informerar 25 000 arbetsgivare om
kampanjen i ett arbetsgivarbrev och genomför en dubbelriktad informationsinsats. Vi vill nå ut med vårt budskap samtidigt som vi informerar oss om vad arbetsgivare gör idag för att ha friska arbetsplatser för alla åldrar. Alla våra inspektörer kommer därför att besöka arbetsställen i hela landet mellan den 13 och 21 oktober. Den 28 oktober genomför vi årets
Arbetsmiljöriksdag där vi knyter samman
årets insats i kampanjen.

Peter Burman
Regionchef Arbetsmiljöverket
peter.burman@av.se

ARBETSMILJÖRIKSDAG
Årligen återkommande heldagsarrangemang
med fokus på arbetsmiljö. I år med tema
”Friska arbetsplatser för alla åldrar”. Politiker,
forskare, HR-personal, arbetsmarknadens
parter och andra intresserade möts för
föreläsningar och diskussioner.
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Chefers attityder till äldre arbetstagare
Det finns ett politiskt förslag att höja pensionsåldern. I Sverige vill idag fler arbeta längre men fler tvingas också av olika
skäl sluta tidigare. Ett examensarbete vid
Lunds universitet undersökte chefers attityder till äldre arbetstagare.
Man studerade chefers inställningar
genom gruppintervjuer med första linjens chefer från kvinnodominerad offentlig omsorgssektor respektive mansdominerad privat produktionsindustri i södra
Sverige. I intervjuerna lyfte cheferna fram
följande faktorer som hade betydelse för
ett förlängt arbetsliv: arbetskapacitet, utbildning, teknisk utrustning och förändringsbenägenhet.
Cheferna tyckte att arbetskapaciteten
hos äldre arbetstagare med fysiskt krävande arbete minskar efter 60 års ålder medan tjänstemännen fortfarande har god arbetskapacitet. För de äldre arbetstagarna
som hade fysiskt krävande arbetsuppgif8

ter tyckte cheferna att det behövdes anpassningar. Cheferna uppskattade de äldre arbetstagarnas erfarenhet. Enligt cheferna kan äldre vara mindre motiverade
till utbildning. De kan också behöva mer
tid för att lära sig teknisk utrustning om
de inte har tidigare erfarenhet av liknande utrustning. Cheferna diskuterade också om äldre var mindre förändringsbenägna men kom fram till att det hade mer
med person än ålder att göra.
Cheferna uppfattade att de flesta med
fysiskt krävande arbete ser fram emot pensionen medan tjänstemännen i större utsträckning kan tänka sig att arbeta längre.
Katja Hörnstedt
katja.hornstedt@previa.se
Leg. Fysioterapeut/Ergonom vid AB Previa
Masterstudent vid Lunds Universitet

