Satsa på hälsa
och arbetsmiljö
– det gör vinnarna i branschen

En inspirationsskrift från
Elteknikbranschens Arbetsmiljökommitté (ETAK)
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God hälsa
– i ett friskt företag
Årlig uppföljning av SAM-rutinerna
I vilka steg fungerar Sam-arbetet bra och i vilka
behöver kvaliteten förbättras?

Ta ställning till SAM-rutinerna
Riskbedömning. Sammanställning av ohälsa,
olycksfall och tillbud med mera.

När de egna kunskaperna inte räcker
Finns avtal med företagshälsovård med rätt
kompetens? Hur kan företagshälsovården hjälpa till?

Hitta former för bra SAM-arbete
Utforma arbetsmiljöpolicy. Diskutera/utvärdera
policyn, arbetsplatsträffarna, samarbetet med mera.

Fördela arbetsmiljöuppgifter
Uppgifter fördelas och delegeras. Finns resurser
och kompetens? Behövs ELBAM-utbildning?

Besluta om åtgärder
En del åtgärder sätts in genast, annat förs in i handlingsplaner. Hur sprids information om åtgärderna?

Undersök arbetsmiljön
med skyddsombuden genom medarbetarsamtal, enkäter
för arbetsmiljööversyn, skyddsronder med mera.

I den här broschyren vill vi hjälpa företag och medarbetare att ta viktiga steg till en
god hälsa och ett lönsamt och friskt företag. Till broschyren finns en CD-skiva som
innehåller bakgrundsmaterial, beräkningsexempel och olika nycklar till framgång. På
skivan finns därför en komplett hjälpmedelskatalog, ”Verktyg för elektriker”, som
givits ut av ETAK, Elteknikbranschens Arbetsmiljökommitté.

Har ni gått
elteknikbranschens
arbetsmiljöutbildning
ELBAM?

SAM-arbete för bättre arbetsmiljö
Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska företaget arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna. Det brukar kallas SAM-arbete.
Bakom kraven ligger vettiga tankar. SAMarbetet bygger på att företagsledningen drar
upp riktlinjer som gör det dagliga arbetet
effektivt, säkert och åtgärdsinriktat.
Det är viktigt att ta ett steg i taget i företagets SAM-arbete – se illustration ovan.

Börja gärna med att titta över kompetensen i företaget. Har chefer, projektledare
och skyddsombud gått elteknikbranschens
arbetsmiljöutbildning ELBAM, Bättre arbetsmiljö elteknikbranschen?
Gapa inte över för mycket i det fortsatta arbetet. Hör efter med företagshälsovården om de har några tips som passar just
er. Genomtänkta och systematiska steg ger
bra resultat.
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Vad kostar frånvaron?
Frånvaron från arbetet kostar enorma
summor. I samhället totalt räknar man
med 120 miljarder kr per år (2004).
Jämför det med elteknikbranschens
omsättning på cirka 40 miljarder
kronor per år! Kostnaderna är så höga
att de utgör ett allvarligt hot mot hela
näringslivet, mot oss alla och mot
samhället i stort.
Hälsan är guld värd
Om du skadas i jobbet eller blir sjuk så kostar det mycket pengar, inte bara för företaget utan också för dig själv. Den som är
sjukskriven i några veckor förlorar åtskilliga tusen kronor. På CD-skivan kan du
beräkna vad just du förlorar vid sjukdom
eller skada.
Hela företaget drabbas
Frånvaro kostar och konsekvenserna för
företaget kan bli stora. När medarbetarna
blir sjuka kan företaget inte hålla utlovade
leveranstider, konkurrenskraften minskar
och ekonomin i projekten påverkas negativt. Kostnaderna kan äventyra hela företagets existens, något som drabbar alla, företagsledning såväl som övriga anställda.

80 % av lönekostnaden de första två veckorna av sjukfrånvaron, minus karensdagen.
Därefter betalar företaget 15 % av sjukpenningen till den anställde. Långtidssjukskrivningarna har därmed blivit en allt större ekonomisk belastning.

Hur minska kostnaderna?
Det finns olika sätt att minska dessa kostnader. Börja med rehabilitering i samråd
med Försäkringskassan. Om den anställde
deltar i rehabilitering och får rehabiliteringspenning, behöver företaget inte betala 15% av sjukpenningen. Detsamma
gäller om den anställde arbetar till viss del,
alltså är deltidssjukskriven.
Vinnare satsar på hälsa och miljö!
Vinnarna i vår bransch är de företag som
har medarbetare som trivs, är friska och
produktiva. De är branschens absolut bästa resurs och utan dem kommer vi inte långt.
De flesta vill arbeta i företag som satsar på
både sina medarbetare och arbetsmiljön –
det tjänar alla på.

Kostnaderna drar iväg
Sedan systemet med medfinansiering infördes har företagets kostnader för sjukfrånvaron ökat. I dag betalar företaget

Hur ser kostnaderna ut i branschen?
För elteknikbranschen i stort är den genomsnittliga sjukfrånvaron 3,9 procent per år. Detta innebär en frånvaro om 9 arbetsdagar per
år. Sjukfrånvaron är lägre i de små företagen,
men stora variationer förekommer.
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Den som ä
skriven i någrr sjukförlorar åtsk a veckor
illiga tusen
kronor.

Företagshälsovården
kan hjälpa dig att
finna lönsamma
arbetsmiljöinsatser i
företaget, se sidan 7.

Din hälsa är guld värd!
En stor del av vårt liv går åt till arbete.
Hur vi har det på jobbet påverkar oss
alla. Därför är en god arbetsmiljö så
viktigt. Utgångspunkten för allt arbetsmiljöarbete måste vara att vår hälsa är
guld värd.

Lyssna på kroppens
signaler, arbeta
förebyggande och
använd ergonomiska hjälpmedel.

”Sjuknärvaro” inte önskvärt
Ingen tjänar på ”sjuknärvaron”, det vill
säga att man hankar sig iväg till jobbet,
trots att man borde vara hemma och kurera sig. Erfarenheterna visar att medarbetare inom elteknikbranschen inte tar
sina belastningsbesvär på allvar. Följden
blir att rehabiliteringen och återgången till
jobbet kan bli onödigt svåra.
Lyssna därför på kroppens signaler, delta i det förebyggande arbetet och använd
ergonomiska hjälpmedel.
Ansvaret för just din hälsa
Även om du jobbar i den allra bästa arbetsmiljö, så räcker det inte för att må bra. Du
måste samla rätt energi i kroppen för att
trivas med både ditt jobb och ditt privatliv.
Då mår du bra!

Du blir vad du äter
Kroppen består av ungefär samma beståndsdelar
som maten vi äter, det vill
säga vatten, kolhydrater,
proteiner, fetter, vitaminer
och mineralämnen. Maten
ska ge oss näring och energi.
Utan energi och näring kan vi varken gå,
andas, bygga upp, reparera och underhålla
kroppens celler.
Bra mat gör oss pigga och koncentrerade
under arbetsdagen och på fritiden!
I en stressad tillvaro är det lätt att falla
till föga för snabbmat och oregelbundna
måltider. Socker i kombination med fett
gör att vikten sakta men säkert ökar, utan
att vi får mer energi.
Därför är många helt slut när de kommer hem från jobbet och bara orkar sjunka
ned i soffan, i värsta fall med ”middagen”
på soffbordet.
Kropp och själ behöver motion
Även den som har ett rörligt arbete behöver motion. Rörelse stärker kroppen och

Tumregel – så här mycket kostar din frånvaro
Du tjänar på att ta
hand om din hälsa!

Dag 1 (karens)

1 vecka

2 veckor

4 veckor

Den anställde*

1 100 kr

1 900 kr

3 000 kr

3 800 kr

Företaget**

1 700 kr

8 600 kr

16 900 kr

35 600 kr

Samhället***

3 200 kr

15 900 kr

31 800 kr

63 600 kr

* Utebliven lön för karensdag, minskad ersättning
på grund av sjukdom, 80 % av normal lön.
Beräknad på 23 000 kr/mån.
** Uteblivet täckningsbidrag – för omkostnader
och vinst – samt kostnader för frånvaron
inklusive semesterlön med tillägg för
sociala avgifter och från 15:e

dagen medfinansiering, som uppgår till 15 %
av försäkringskassans utbetalning.
*** Den omsättning som företaget förlorar gör
att samhällets momsintäkter minskar.
Minskningen av bruttolönerna vid frånvaron gör
att skatterna minskar, liksom intäkterna från de
sociala avgifterna.
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gör att du orkar mer. Motion är inte bara
bra för kroppen, även själen mår bra!
Motionen hjälper dig att hålla kroppen i
form och förbränna fett som annars skulle
”fastna” på dig. Den stärker muskler, skelett och ledband och ger bättre blodcirkulation. Du får också ökad motståndskraft
mot fysiska och psykiska påfrestningar
och får en snabbare återhämtning efter
sjukdom, skador och besvär. Du känner
dig också skön avspänd efteråt, både fysiskt och psykiskt.

Motionera med det
du tycker är kul!
Det är viktigt att motionen passar just dig
och att du tycker att det är kul! Motionera
ensam eller med vänner och familj, gärna
ute i naturen och friska luften. Det är inte
så noga vad du gör, utan att du gör det!

Motion kan vara ...
• innebandy med vännerna
• styrketräning
• en joggingtur
• att cykla till jobbet
• att paddla kanot
• att leka kull med barnen
• att åka skidor
• att spela fotboll med barnen
• en lång söndagspromenad
• att dansa salsa
• att ta trappan i stället för hissen
• att simma några längder
• en golfrunda
• stavgång
• att klättra i berg
... rör på dig på det sätt som
just du tycker är kul!

Tänk efter före – undvik olyckor
Allvarliga olycksfall kan förstöra ditt liv. Ingen tackar dig för
att du tar onödiga risker eller struntar i säkerhetsföreskrifter.
Det är du och din familj som blir lidande om olyckan är framme.
Så, tänk efter – i förväg. Det är ni värda.
Lär av tillbuden
Det ligger en hel del i de orden. Det gäller
också att notera tillbuden, de olyckshändelser där ingen skadas. Alla på företaget
har mycket att lära från tillbuden. Göm inte
huvudet i sanden utan var realist. Nästa
gång kan det vara blodigt allvar.
Elteknikbranschen arbetar centralt med
tillbudsrapportering. I arbetsmiljöavtalet
(bilaga till IS-avtalet) finns anvisningar
om att tillbud ska anmälas till företaget och
till ETAK. Se till att branschen får kunskap
om det som händer. Hämta rapportblankett
på www.etak.org.
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Rapportera
alla tillbud!

Rehabilitering
Om olyckan har varit framme eller
om du varit sjuk länge, så måste rehabiliteringsåtgärder vidtas. Ju snabbare
och vettigare rehabiliteringsinsatserna
är, desto bättre för alla parter. Ingen
tjänar på att ha medarbetare som går
hemma och mår dåligt.

Starta en
rehabiliteringsutredning så
snabbt du kan
– det tjänar alla på!

Snabb reparation, tack!
En rehabiliteringsutredning ska göras när
du varit sjukskriven längre än fyra veckor,
haft fler än sex frånvarotillfällen under
tolv månader eller när du själv begär det.
När du och arbetsgivaren tillsammans har
gjort rehabiliteringsutredningen, skickas
den till Försäkringskassan.
Utforma rutiner för rehabilitering
Arbetsmiljölagen kräver att företaget har
en organiserad verksamhet för rehabilitering och anpassning.

Drogproblem är ett exempel som kräver rehabiliteringsinsatser. Företagshälsovården
kan hjälpa företagen att utforma lämpliga
rutiner för rehabilitering. Det finns också
bra information på Försäkringskassans
hemsida, www.forsakringskassan.se.
Prevent har tagit fram Rehabiliteringsguiden, ett bra hjälpmedel för arbetsgivaren. Effektiva insatser gör att medarbetaren
snabbt kan komma tillbaka till sin arbetsplats. Läs mer på www.prevent.se. Ta också
kontakt med din företagshälsovård.

Håll kontakten – det är jätteviktigt!
Det är lätt att bli passiv och dra sig undan
om man blir sjukskriven. Därför är det jätteviktigt att både företaget och arbetskamraterna håller kontakten med den som är
sjukskriven. Då känner man sig uppskattad och saknad, och då blir också vägen
tillbaka lättare att gå!

Företagshälsovård
Varje företag inom elteknikbranschen
ska vara anslutet till en företagshälsovård – FHV. Företagshälsovården ska
täcka upp där de egna kunskaperna
inte räcker till.

Företagshälsovården
erbjuder oberoende
experter inom områdena
hälso- och friskvård,
arbetsmiljö och effektiv
rehabilitering.

Företagshälsovården –
samarbetspartner med kunskap
Samarbetet kan handla om många olika
frågor, både förebyggande insatser och insatser vid sjukdom och skada.
Företagshälsovården erbjuder oberoende
experter inom områdena hälso- och friskvård, arbetsmiljö och effektiv rehabilitering. Tillsammans kan företaget, skyddsombudet och företagshälsovården arbeta
för att undanröja olycksrisker på arbetsplatser samt identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation,
produktivitet och hälsa.
Köp inte grisen i säcken
Det är viktigt att företagshälsovården blir
både företagets och de anställdas resurs.

Börja med att diskutera behovet av företagshälsovård med dina skyddsombud.
Ställ krav på att företagshälsovården har
de kunskaper som krävs för att bedöma de
arbetsmiljöer som finns inom elteknikbranschens olika områden.

Det är verkligheten som styr
Nöj dig inte bara med att betala avgiften
till företagshälsovården. Planera in avstämningsmöten och gå igenom företagets läge,
eventuella behov av rehabilitering och hur
arbetsmiljön ser ut. Företagshälsovården
ska också kunna hjälpa till med ergonomiska bedömningar, medverka i riskinventeringar, arbetsmiljöutbildning, teknisk
rådgivning samt hjälpa till att utforma ett
företagsanpassat systematiskt arbetsmiljöarbete – ett SAM-arbete.
Efter en första analys kan man bestämma sig för vilka hälso- och arbetsmiljöundersökningar som är aktuella och kommer
att ge bästa resultat för respektive företag
och dess behov.
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”Arbetsgivare och fack har tagit sitt ansvar”
När Mats Berkler ramlade ner från en stege på arbetet och ådrog sig
en svår ryggskada, vändes hela hans tillvaro upp och ner. Den första
tiden var smärtan nästan outhärdlig. I dag, sex år senare, har han fortfarande ont, men har accepterat sin situation och hoppas snart kunna
återvända till arbetslivet.
— Helt plötsligt är stegen borta och jag ligger på marken, det var en ren
olyckshändelse, berättar han. Jag skadade tre diskar i ländryggen och kommer att få leva med smärtan resten av livet. Det jag saknar mest är nog
att få sova en hel natt utan att vakna upp och ha ont.

Viktigt med motion

Mats Berkler, elektriker

Arbetsgivaren har tagit sitt ansvar och även facket har ställt upp på ett bra
sätt. Mats Berkler har fått inrätta det dagliga livet efter sin skada.
— Jag har kunnat fortsätta att syssla med pistolskytte och det är enda
gången som jag glömmer bort smärtan helt eftersom skyttet kräver maximal koncentration, säger han. Sedan har familjen, fru och dotter, varit ett
oerhört stöd. En viktig vändpunkt var när jag köpte hund. Nu har jag tre
stycken och går långa promenader varje dag, och motionen är minst lika
viktig för mig som för dem.

Sätter upp mål
Nu går Mats en ettårig CAD-kurs och lär sig att göra ritningar på datorn.
— Det är väldigt intressant, och eftersom jag är elektriker i grunden,
hoppas jag kunna konstruera och rita elanläggningar i framtiden. Jag gör
fortfarande sjukgymnastiska övningar nästan varje dag, men har slutat äta
värktabletter eftersom det finns bättre sätt att hantera smärtan. Vissa
dagar är väldigt jobbiga, men de blir färre och färre. Jämfört med många
andra människor har jag det bra. För mig har det varit väldigt viktigt att inte
vända på dygnet och att sysselsätta mig hela tiden. Jag behöver någonting att se fram emot och sätter därför upp nya mål nästan varje dag.

Du hittar info
rm
rehabiliteringation om
på
www.forsakrin
gskassan.se
Använd P
Rehabiliterinrgevents
sguide!

Dina nycklar till framgång
En god arbetsmiljö får man inte, den
måste man skapa. När man lyckas
finns stora vinster att hämta.
Tänk i nya banor
Pröva nya idéer och sök aktivt efter bättre
produkter och arbetsmetoder. Välj maskiner
och utrustningar som är gjorda för att kunna
användas på bästa sätt!
ETAK har tagit fram en katalog – Verktyg för elektriker – som är företagets och de
anställdas hjälpmedel för att välja produkter

och ställa de rätta frågorna om maskiner,
redskap och utrustningar. Katalogen finns
på den bifogade CD-skivan, men kan också
nås via ETAK:s hemsida www.etak.org.

Ta reda på vad det kostar!
På den bifogade CD-skivan kan du också
göra beräkningsexempel på hur mycket
sjukskrivningarna kostar varje anställd
och företaget. Det är pengar, som
skulle kunna användas på ett mycket
bättre sätt och för allas bästa!
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Pröva nya idéer
och sök aktivt efter
bättre materiel
och arbetsmetoder.

Elteknikbranschens Arbetsmiljökommitté (ETAK) är ett samarbetsorgan mellan EIO,
Ledarna, SEF, Sif och CF. ETAK:s huvudsakliga uppgift är att genom samverkan erbjuda
företag och anställda i elteknikbranschen information i arbetsmiljöfrågor. Därför har vi
tagit fram denna inspirationsskrift till företag och medarbetare.

Projektgruppen
• Göran Söderlund, SEF

• Lennart Månsson, EIO

• Lars G. Andersson, EIO

• Peter Olofsson, EIO

• Bo Andersson, Previa

Mer information ...
www.afa.se
www.arbetsmiljoforum.se
www.arbetsmiljoupplysningen.se
www.av.se (Arbetsmiljöverket)
www.elsakerhetsverket.se
www.etak.org

www.euu.se
www.forsakringskassan.se
www.prevent.se
www.previa.se
www.vardguiden.se

För Elteknikbranschens Arbetsmiljökommitté (ETAK):
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Postadress: Box 17537, 118 91 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 40
Telefon: 08-762 75 00
Telefax: 08-668 86 17
E-post: info@eio.se
Webbadress: www.eio.se

Svenska Elektrikerförbundet
Postadress: Box 1123, 111 81 Stockholm
Besöksadress: Upplandsgatan 14
Telefon: 08-412 82 82
Telefax: 08-412 82 01
E-post: postbox.fk@sef.com
Webbadress: www.sef.com
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