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Sjöfartens Arbetsmiljönämnd 
Sjöfartens Arbetsmiljönämnd (SAN) är ett samarbets- 
organ mellan de sjöfackliga organisationerna och arbets-
givarna. Tillsammans med myndigheter, forskare, mari-
nen och andra aktörer verkar nämnden för att skapa en 
hälsosammare och säkrare arbetsmiljö ombord. SAN bil-
dades 1956 och sammanträder i Göteborg fyra gånger om 
året. Verksamheten finansieras via Sjöfartens Arbetsmiljö-
stiftelse (SAMS).

Årlig konferens
Varje höst arrangerar SAN en arbetsmiljökonferens. Dagen 
har ett övergripande tema och ledarskap, kost, kommuni-
kation och riskhantering är några av de ämnen som hittills 
avhandlats. Ambitionen är att ge en bred bild av olika frå-
gor och knyta samman praktisk arbetsmiljö med forskning 
och regelverk. Konferensen är kostnadsfri och arrangeras i 
Göteborg. 

SAN-priset 
En gång om året delar SAN ut sitt årliga arbetsmiljöpris. 
Det går till personer, rederier eller organisationer som 
gjort särskilt berömvärda insatser. Priset består av 10 000 
kronor och ett SAN-standar. Juryn utgörs av SAN:s sty-
relse och priset delas ut i samband med den årliga konfe-
rensen. 

Arbetsmiljömanual för sjöfart
Tillsammans med Prevent ger SAN ger ut en manual för ar-
betsmiljö. Den finns på både svenska och engelska och täck-
er samtliga avdelningar ombord. Manualen gör det enklare 
att hålla reda på lagar och regler och ger konkreta tips om hur 
man kan minska riskerna i arbetet. Varje år genomförs en  
revidering och den uppdaterade versionen ges ut i bör-
jan av året. Läs mer om hur du beställer pärmen på SAN:s 
hemsida. Här kan du, kostnadsfritt, ladda ner den i pdf-
format. 



SAN NYTT och hemsida
Nämnden ger ut en tidning, SAN 
NYTT, med fyra nummer per år. 
Den publiceras i pappersformat, 
men en elektronisk version på 
både svenska och engelska finns 
på SAN:s hemsida. På hemsidan 
finns även information om näm-
dens övriga verksamhet, sjöfarts-
forskning, artiklar om arbetsmiljö 
med mera.

Arbetsmiljöutbildning  
på nätet 
SAN har, tillsammans med Ship-
gaz, utvecklat en utbildning om 
arbetsmiljö. Den vänder sig i för-
sta hand till dig som arbetar om-
bord, men alla som på något sätt 
ägnar sig åt arbetsmiljö på fartyg 
kan med fördel genomgå den. Den 
finns på www.san-nytt.se i både 
svensk och engelsk version och 
är kostnadsfri. Under våren 2012 
kommer även en avgiftsbelagd ut-
bildning anpassad för fartyg under 
utländsk flagg där intyg utfärdas  
efter godkänd kurs. 

Stödjer forskning 
SAN följer och stödjer den forsk-
ning som pågår inom området 
arbetsmiljö till sjöss. Nämnden 
hjälper bland annat till med kon-
takter med rederier och ombord-
anställda och kan även ge ekono-
miskt bidrag till olika projekt. 



Kansli
För ärenden om arbetsmiljö till sjöss, 
prenumeration på SAN NYTT, beställning 
av extra tidningar med mera.

Sjöfartens Arbetsmiljönämnd
Box 404, 401 26 Göteborg
Tel: 031-62 95 40
Fax: 031-62 94 97
E-post: info@san-nytt.se

SAN NYTT 
För frågor, tips eller kommentarer om 
SAN NYTT.

Redaktör Linda Sundgren
Tel: 08-540 645 15, 0708-20 39 88
E-post: linda@san-nytt.se

Hemsida
Här finns mer information om 
nämndens verksamhet. 
Gå in på www.san-nytt.se 
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