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Snabba beslut under extrema förhåll-

anden, kemikaliehantering och arbets-

miljövänliga fartyg. Underhållning 

blandades med dödligt allvar på temat 

Riskhantering i teori och praktik. 

Rallykartläsaren, stridspiloten och fler-
faldige världsmästaren, Tina Thörner, 
bjöd på en fartfylld inledning av årets 
San-konferens i Göteborg. Hon berätta-
de hur hon genom mental träning lärde 
sig  fatta avgörande beslut i 200 kilome-
ter i timmen, på tiondelen av en sekund.  

– Man måste börja med andningen, sa 
hon. Får man kontroll på den slår hjärtat 
i en bra rytm och man kan tänka klart 
och rationellt. 

En lärdom hon dragit under sin långa 
och framgångsrika karriär inom ral-
lysporten är att säkerhetsövningar kan 
rädda liv. Under ett rally i Portugal stör-
tade bilen över ett stup och rakt ner i en 
sjö. När bilen sjönk trycktes plåtarna 
samman och enda sättet att överleva var 
att agera snabbt.

Friskfaktorer
– Man kan ju tycka att säkerhetsöv-

ningar är tjatiga och slöseri med tid. 
Men när vi satt där fastklämda i bilen på 
sex meters djup var det de övningarna 
som räddade livet på oss och som gjorde 
att vi faktiskt lyckades ta oss ut, sa Tina 
Thörner. 

Under San-konferensen, som hölls den 
25 oktober på Scandic Crown, talade 
även professor Carl Hult från Linnéuni-
versitetet. Han presenterade den omfat-
tande studien om intendenturpersona-
lens arbetsmiljö som han varit delaktig i 

och som publicerades tidigare i år. I  
undersökningen hade man bland annat 
hittat fyra friskfaktorer 
som bevisligen får folk 
att må bättre: tillräcklig 
bemanning, tid för åter- 
hämtning, chefer som 
löser problem och bra 
relationer mellan avdel- 
ningarna. 

– Vi tittade på en 
mängd olika faktorer, 
men det  var de här fyra  
som visade signifikanta resultat, sa Carl 
Hult.

Transportstyrelsens Charlotte Billgren 
berättade om den pågående genomgången 
av tillbuds- och olycksrapporter som myn-

digheten just nu genomför. Syftet är att  
få en bild av var säkerhetsproblemen  

på fartygen är som 
störst för att anpassa 
åtgärder och insatser  
i det förebyggande  
arbetet.

– Men vi behöver 
också få fler rapporter 
från fartygen, sa hon. 
Framför allt om tillbud 
där vi vet att det finns 
ett stort mörkertal.  

Christina Östberg, också hon från 
Transportstyrelsen, gick igenom de arbets-
miljöföreskrifter som är på väg att införas 
inom sjöfarten. Bland annat kommer före-
skriften om organisatorisk och social 

Stjärnstatus på årets San-konferens 

Rallykartläsaren och stridspiloten Tina Thörner pratade om riskbedömningar i extrema hastigheter.

”Men när vi satt där 
fastklämda i bilen  

på sex meters djup  
var det de övningarna 

som räddade livet  
på oss.”
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arbetsmiljö att sjösättas nästa år. 
Om säker kemikaliehantering talade 

Annelie Rusth Jensen, Viking Supply 
Ships. Hon har tidigare genomfört ett 
stort arbete inom rederiet för att minska 
användandet av farliga kemikalier, men 
påpekade att hanteringen av kemiska 
risker är ett arbete som aldrig blir slut-
fört. Sarka Langer, IVL Svenska Miljö-
institutet, presenterade ett pågående 
forskningsprojekt om innemiljön i fartyg 

och hur den påverkar dem som arbetar 
ombord. På plats var även rederiet 
BRP:s tekniske chef, Bertil Peterson. 
Han beskrev hur rederiet valt att prio-
ritera arbetsmiljö och miljö när de byggde 
bunkerfartygen, Fox Luna och Fox Sun-
rise. Hans huvudbudskap var: Tänk 
efter före.

Linda Sundgren, text och bild

Nu finns ett verktyg för rederier som 
vill minska antalet belastningsskador 

bland sina anställda. Metoden hjälper 

till med såväl riskidentifiering som åt-
gärder och är kostnadsfri.  

Under decennier har belastningsbesvär 
varit en av de vanligaste arbetsskadorna, 
både i Sverige och övriga Europa. Att pro-
blemen inte minskar, trots ökad automati-
sering, kan ha flera orsaker. Det säger 
Linda Rose vid enheten för ergonomi på 
Kungliga tekniska högskolan (KTH).  
– I undersökningar av arbetstagare inom 
EU uppger många att deras arbeten blivit 
mer intensiva och att tiden för återhämt-
ning har minskat. Samtidigt har speciali-
seringen inom ett stort antal yrken ökat, 
vilket gjort en del arbeten mer repetitiva. 

Linda Rose var på plats under San-kon-
ferensen där hon berättade om riskhante-
ringsverktyget Ramp. Ramp är framtaget 
för att såväl upptäcka och bedöma risker 
som för att omhänderta och åtgärda pro-
blem på ett systematiskt sätt.

Gedigen forskningsgrund
– Styrkan med Ramp, förutom att det är 
enkelt att använda och vilar på en gedigen 
forskningsgrund, är just åtgärdsstödet. 
Många andra bedömningsverktyg talar 
bara om att risker finns, inte hur man åt-
gärdar dem, säger Linda Rose. 

Ramp är utformat för att fungera i hela 
företaget, från högsta ledningen ner till 
den enskilde medarbetaren. Resultaten 
redovisas på tre olika nivåer. Den som  
befinner sig längst ut på linan och arbetar 
direkt med arbetsmiljöfrågor får de mest 
detaljerade svaren. På nivå två ringas  
olika problemområden in medan tredje 
nivån anger hur många riskmoment som 
finns inom företaget som helhet och var 
bekymren är som störst. 
– På ledningsnivå behöver man inte veta 

om det är mest problem med nackar eller 
skuldror. Det viktiga är att se den totala 
risken och var riskerna är som störst,  
säger Linda Rose. 

Ramp lanserades i början av sommaren 
och är fritt att använda. Men för att kunna 
nyttja alla funktioner fullt ut rekommen-
derar Linda Rose att invänta de utbild-
ningar som är under utveckling och som 
lanseras i början av 2018. 
– Utbildningarna är i tre delar och de första 
två tar mellan tio och tjugo timmar att ge-
nomföra. Del tre är en fördjupning som 
kommer att ta cirka tjugofem timmar, 
säger hon. 
Såväl Ramp-verktyget som tillhörande 
utbildningar är kostnadsfria.

Linda Sundgren, text och bild

Färre belastnings- 
skador med Ramp

Ramp är baserat på över 250 

forskningsrapporter och utvecklat 

i samverkan med ett 80-tal företag 

inom logistik, livsmedel och monte-

ring. Scania har gjort Ramp till  sin 

globala standard. Under ett och ett 

halvt år med verktyget har företaget 

minskat sina sjukskrivningar till 

följd av belastningsbesvär. Ramp 

finns på ramp.proj.kth.se. 

Bertil Peterson, BRP rederi 
”Ombyggnationer blir alltid en kom-
promiss, men det slapp vi när vi 
byggde nytt. Våra speciallösningar 
gjorde visserligen fartygen lite dyrare, 
men det var marginellt.”

Charlotte Billgren, Transportstyrelsen 
”Olycksstatistiken är eftersatt, men nu 
går vi igenom vår databas och tar 
fram mer information. Vill ni ha annan 
statistik än den vi presenterar, så hör 
av er till oss.”

Annelie Rusth Jensen, Viking supply ships 
”Man har inte alltid tid att göra en 
ordentlig riskbedömning när man ska ut 
på exempelvis ett målarjobb och det 
blir ganska mycket ”jag ska bara”. 
Därför är de viktigt att ha bra kontroll på 
vilka kemikaliska produkter som finns 
ombord.”

Carl Hult, Linnéuniversitetet 
”Muskelvärk och stress hänger ofta 
samman. Ju större press desto mer ökar 
risken för fysiska besvär.”
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Knacka rost i maximalt 24 minuter 
och använd inte slipmaskinen mer 
än 27 minuter. Annars ökar risken 
att drabbas av kroniska skador. Det 
säger Hans Pettersson som arbetar 
med buller och vibrationer vid Umeå 
universitet. 

Vibrationer är numera den vanligaste  
orsaken till arbetsskador bland försäk-
rade hos Afa försäkring. De drabbade  
är i alla åldrar, men flera skadas tidigt  
i yrkeslivet. 

– Många känner nog inte till hur fort 
det kan gå att utveckla vibrationsskador, 
säger Hans Pettersson, teknologie dok-
tor i arbetsmiljömedicin, som var en av 
talarna på San-konferens. Vissa drabbas 
redan i 20-årsåldern. 

Till sjöss är det framför allt handhållna, 
vibrerande verktyg som leder till besvär 
i form av skador på nerver och blodkärl. 
Så kallade vita fingrar och domningar  
tillhör de vanligare symptomen och för 
den som en gång drabbats finns inget 
botemedel. Däremot är det viktigt att 
som skadad omgående sluta använda vi-
brerande verktyg. 

Gränsvärden
– Har man lättare kärlskador kan de 

bli något bättre om man slutar, även om 
de inte försvinner helt. Svårare kärl- 
besvär och nervskador går inte tillbaka, 
men risken är stor att de försämras  
om exponeringen fortsätter, säger Hans 
Pettersson. 

För att minska risken för vibrations-
skador måste man hålla sig inom fast-

slagna gränsvärden. Vid arbete med en 
vanlig mejselhammare är gränsen 24 
minuter om dagen, för borrhammare 20 
minuter och tigersågar endast 9 minuter. 

– Vill man få ihop några timmars  
rostknackning under en dag är enda  
lösningen arbetsrota-
tion. De vibrations-
dämpande handskar 
som finns på mark-
naden är inte till-
räckligt bra för att  
vi ska kunna rekom-
mendera dem, säger 
Hans Pettersson. 

Verktyg kan också 
vibrera mer än vad 
tillverkaren anger och därmed korta tiden 
för användning ytterligare. När vibra-
tionsnivåerna kontrollerades hos nio 
olika verktyg uppmättes högre värden 
hos fem. 

– Vibrationsmängden kan skifta mellan 
olika användare och slitna verktyg vi-
brerar mer än nya maskiner. En slag-
hacka som används några timmar om 
dagen blir sliten och behöver bytas ut 
efter bara något halvår eller ett år, även 
om det kan skilja sig något mellan fabri-
kat, säger Hans Pettersson. 

Vibrationsskador kan också öka ris-
ken för skador på hörseln. När Hans 
Pettersson skrev sin avhandling upp-
täckte han hur den som lider av vita 
fingrar löper ökad risk att drabbas av 
hörselnedsättning. 

– Vita fingrar ger sämre blodcirkula-
tion, vilket i sin tur kan minska blodtill-
försel till hörselsnäckan. Kanske ger 

det en ökad känslighet i örat, säger han. 
Enligt en enkätstudie om arbetsmiljön 

till sjöss som publicerades vid Sahlgren-
ska universitetssjukhuset för ett par år 
sedan utsätts 89 procent av maskinrums-
personalen och drygt 50 procent av dem 

inom däck och inten-
dentur för buller. Av 
dessa använder 85 
procent hörselskydd. 

– Höga ljudnivåer är 
skadliga och det spelar 
ingen roll om det är 
ljud vi tycker om, som 
musik, eller industri-
buller från verktyg 
och maskiner, säger 

Hans Pettersson. 

Omedelbar hörselskada
En bullerskada kan uppstå snabbt. 

Korta kraftfulla ljud kan slå sönder hör-
selcellerna och orsaka en omedelbar hör-
selskada. Vanligast är dock hörselned-
sättning eller tinnitus till följd av 
långvarig bullerexponering. 

– Det finns gränsvärden för buller- 
nivåer på arbetsplatser och det går att 
göra mätningar. Men en tumregel är att 
om man behöver höja rösten när den 
man pratar med står en meter bort,  
är ljudnivån skadligt hög, säger Hans 
Pettersson.

Linda Sundgren, text och bild

Hans Pettersson arbetar just nu med att förbättra vibrationsdatabasen. Den ska bli enklare att använda och få en mobilapp.

”En tumregel är att  
om man behöver  

höja rösten när den 
man pratar med står  
en meter bort, är ljud- 
nivån skadligt hög.”

Vibrerande verktyg orsakar skador
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~ SAN HAR ORDET ~

Likabehandling – 
högaktuell utbildning 
Undrar du hur sjöfartsbranschen be-
möter Metoo-kampanjen? En åtgärd 
som inleddes redan förra året var att 
utveckla en utbildning för att mot-
verka sexuella trakasserier, mobb-
ning och andra kränkningar. Den 
blev klar i april i år och sedan dess 
har över 2 000 personer, varav en ma-
joritet på svenskkontrollerade fartyg, 
genomfört den.  

– Med tanke på att den bara varit 
tillgänglig i sju månader är det ett 
väldigt bra resultat, säger Per Bark-
man som lett projektet. Nu har även 
skolorna börjat komma igång och 
med deras elever lär vi få ännu fler 
användare. 

Utbildningen omfattar både teore-
tiska kunskaper i form av lagar och 
regler liksom kortfilmer med prak-
tiska exempel baserade på verkliga 
händelser. Den är kostnadsfri och 
finns i såväl en svensk som engelsk 
version och tar cirka en timme att ge-
nomföra. Alla som genomgått utbild-
ningen med godkänt resultat får ett 
kursintyg. Du hittar den på shipgaz.

com/courses/likabehandling

~ SAN TIPSAR ~

 

Underlätta arbetsmiljöarbetet med SAN!
Beställ via mail: info@san-nytt.se eller san-nytt.se

ARBETSMILJÖUTBILDNING 

Bättre arbetsmiljö till sjöss är en interaktiv ut-

bildning. Den vänder sig i första hand till dig 

som arbetar ombord på svenskflaggade fartyg, 
men alla som är involverade i arbetsmiljöarbete 

på fartyg kan med fördel genomföra utbildning-

en. Innehållet är baserat på Arbetsmiljöhand-

boken för sjöfarten.

ARBETSMILJÖBLOCK 
Arbetsmiljöblocket hjälper till i det dagliga syste-
matiska arbetsmiljöarbetet ombord.   

När olyckan är framme eller brister uppdagas 
tar du enkelt fram blocket och gör en notering.  

Det är litet och behändigt och får lätt plats i   

fickan på arbetskläderna. 

ARBETSMILJÖHANDBOKEN 
Med handbokens hjälp blir det enklare att hålla 

reda på vad lagar och regler kräver av arbets-

miljön ombord. Den kan också fungera som ett 

arbetsmaterial vid exempelvis skyddskommitté-
möten. Arbetsmiljöhandboken för sjöfarten finns  
digitalt eller att ladda ner som pdf på SAN:s 

hemsida.

”Börja inte med vad som ska göras.  

Fråga er istället: vad vill vi uppnå och varför? ” 
Psykolog Per Calleberg om hur man påbörjar uppbyggnaden av en fungerande krisorganisation. 

Välbehövlig  
kunskapsökning 

När jag började skriva om sjöfart i mitten 
på nittiotalet var det näst intill omöjligt 
att hitta forskare att intervjua om frågor 
som rörde arbetsmiljön ombord. Visst 
fanns det en och annan, men då handla-
de det mer om spridda initiativ än om 
sammanhållna institutioner med arbets-
miljö som profil. Under 
de två decennier som 
passerat har det hänt 
massor inom det här om-
rådet. Sjöfartshögskolan 
i Göteborg var tidigt ute. 
Bland annat med studier om hur ut- 
formningen av fartygsbryggor påverkar 
däcksbefälens arbete, de ergonomiska 
förhållandena i maskinrummen liksom 
olika vaktsystems inverkan på trötthets-
nivåerna (fatigue) ombord. 

Från medicinskt håll kom i slutet av 
nittiotalet en studie om cancer bland sjö-
män. Uppmärksamheten blev stor och 
ämnet förs nu vidare av forskare vid uni-
versitetssjukhuset i Umeå. Även på Sjö-
fartshögskolan i Kalmar bedrivs sedan 
ett antal år forskning inom arbetsmiljö-
området. Ett viktigt bidrag därifrån var 
den undersökning som avslöjade hur det 
fuskades med arbetstidsjournaler om-
bord; att man i själva verket jobbade be-
tydligt mer än vad som uppgavs officiellt 
och därmed bröt mot vilotidsreglerna. 
En rapport av betydligt senare datum 

var den studie om intendenturpersona-
lens arbetsmiljö som kom tidigare i år. 
Men även flera andra högskolor och in-
stitut ägnar sig numera åt arbetsmiljön 
till sjöss. Bland dem IVL Svenska miljö-
institutet, där det just nu pågår en studie, 
tillsammans med Sjöfartshögskolan i Kal-

mar om hur innemiljön 
på fartyg påverkar de 
som arbetar ombord. 

Och det här är bara ett 
axplock av allt som sker 
inom arbetsmiljöforsk-

ningen till sjöss. 
Nu förtiden finns det nästan alltid fors-

kare att intervjua om arbetsmiljöförhål-
landen ombord och banken av veten-
skaplig fakta och statistik fylls hela 
tiden på. Och för en organisation som 
San, som i över 60 år ägnat sig åt att för-
bättra villkoren till sjöss, betyder det här 
en stabilare grund att stå på och mer 
kunskap att sprida ut i branschen.

Linda Sundgren 

/redaktör San-nytt

”En stabilare 
grund att stå på”



SAN-NYTT 4/17 5

~ TRANSPORTSTYRELSEN INFORMERAR ~

Transportstyrelsen sprider regel-
bundet information om angelägna 
händelser i branschen. Den här  
sidan innehåller ett sammandrag  
av det senaste utskicket. Texterna  
kan läsas i sin helhet på transport-
styrelsen.se Nedanstående text finns 
även översatt till engelska på san-
nytt.se.

Fast släckutrustning

Transportstyrelsen har fått in två rapporter 
om fast släckutrustning som inte fungerar 
som de ska. I det ena fallet har Trans-
portstyrelsen gått ut med en Safety Alert. 
Problemet där var att en nyare modell 
av munstycke till sprinklersystemet inte 
riktigt passar i de äldre fästena. Det kan 
leda till att fullt tryck i systemet inte uppnås 
och att effektiviteten i släckningsarbetet 
sjunker. Den andra rapporten handlade 
om ett rederi som vid en tioårskontroll av 
sitt CO2 system upptäckte en pluggning 
av en ventil som gjorde att systemet inte 
varit funktionsdugligt. Enligt beskrivning 
från den firma som hade genomfört 
servicen ska pluggningen tas bort vid 
installation av ett två-behållarsystem med 
pneumatisk öppning. Felet kunde inte 
upptäckas förrän ventilen togs isär på 
verkstad. Troligen hade systemet aldrig 
varit funktionsdugligt. Vid en brand hade 
det kunnat få förödande konsekvenser.

Falska och trasiga 
lotslejdare
Transportstyrelsen har gått ut med en  
Safety Alert om att falska MED-certifikat 
på lotslejdare är i omlopp. Förfalskningen 
är utfärdad inom ramen för det marina ut-
rusningsdirektivet 2014/90/EU och ratt-
märkningen.

Bureau Veritas Marine & Offshore SAS 
har inte utfärdat detta MED-certifikatet 
och tillverkare är inte Marine Safety 
Supplies Ltd. Om en lotslejdare med certi-
fikat av denna sort finns ombord ska den 
bytas ut omedelbart. Det här uppdagades i 
samma veva som ovan nämnda Safety 
Alert publicerade ett tillbud med en lots-
lejdare där fartyget satt dit ett utbytessteg. 
När fartyget bordades gick steget sönder, 
men lotsen klarade sig utan men. När ett 
steg byts ut är det viktigt att de monte-
ringsinstruktioner som finns följs ordent-
ligt. Steget får inte modifieras på något vis 
eftersom det kan påverka hållfastheten. 
Det är också viktigt att lotslejdare och ut-
bytessteg är klassade och godkända så att 

de lever upp till rätt standard. Enligt IMO 
Res. A 1045(27) ska en lejdare aldrig ha 
mer än två utbytessteg monterade samti-
digt och de ska så snart som möjligt repa-
reras alternativt bytas ut mot en ny lejdare. 

Medvetslös vid 
arbete i tank
I samband med att ett fartyg låg på varv 
skulle en tank ytbehandlas invändigt. 
Manluckan hade varit öppen en längre tid 
och arbete hade utförts i tanken vid flera 
tillfällen. Tanken var därmed ventilerad 
och godkänd för arbete. Två av varvets in-
hyrda arbetare beträdde tanken  för att 
måla insidan. En stund senare hörde farty-
gets besättning upprörda rop. Man rusade 
dit och finner varvsarbetare som berättar 
att en man ligger medvetslös nere i tanken. 
Den andre målaren är kvar i tanken och 
försöker dra ut sin medvetslöse kollega. 
Besättningen larmar omedelbart rädd-
ningstjänsten och påbörjar arbetet med att 
få dit en fläkt för ventilation. Besättningen 
kopplar på syrgas till den medvetslöse och 
lyckas få ut honom ur utrymmet. Han andas 
själv och regelbundet. Han är dock inte 
kontaktbar och förs till sjukhus för vård. 
Troligen orsakades medvetslösheten av 
giftiga ångor från lösningsmedlet i den 
färg som tanken målades med. Mannen 
använde enligt uppgift filtermask. 

Den beskrivna händelsen slutade väl, 
men visar vikten av att alltid göra en risk-
analys inför arbeten i trånga och dåligt 
ventilerade utrymmen. Man bör också 
vara noggrann med tillgång till frisklufts-
mask. 

Klämskada vid 
förflyttning av  
kran på däck

I samband med rengöring av lastrum på 
en torrlastare skulle överstyrman och en 
matros öppna några luckor till lastrum-
men med hjälp av en luck-kran. Kranen rör 
sig på spår längs med fartyget och manöv-
reras från toppen av kranen på styrbord 
sida. Det finns alltid en besättnings- 
man på babord sida av kranen eftersom  
sikten från manövreringspositionen är 
begränsad. I det aktuella fallet manövre-
rades kranen av överstyrman. Matrosen 
stod på babordssidan, i nederkant av 
kranen, och åkte med. När kranen när-
made sig positionen för arbetet märkte 
överstyrman att kranen bromsade upp på 
babordssidan. När han stannade kranen 
hörde han matrosen skrika av smärta. 
Överstyrman backade genast kranen en 
bit och rusade ner för att se vad som hade 
hänt. Matrosen hade fastnad med benet 
mellan luck-kranen och ett fundament till 
en av fartygets lastkranar. Benet var bru-
tet och det blödde ymnigt. Besättningen 
lyckades bära ner den skadade på däck där 
ambulansbåt kunde hämta upp för trans-
port till sjukhus. Benet fick opereras två 
gånger och matrosen kommer återställas 
på ett bra sätt. Besättningen utförde troli-
gen jobbet enligt normala rutiner, även om 
matrosen uppenbarligen stod på en väldigt 
utsatt och oskyddad plats. Det finns alltid 
en risk att bli bekväm med arbetsmoment 
som utförs ofta, även om de är riskfyllda. 
Vaksamheten kan minska och det är lätt 
att missa uppenbara risker. Den här typen 
av olyckor kan undvikas genom noggran-
na förberedelser, en bra dialog med med-
arbetarna och att aktivt diskutera risker 
och konsekvenser.

Publicerade slutrapporter civil sjöfart 
2017, Statens haverikommision (SHK).

Tillbud till kollision mellan fartygen 
Phoenix II och Ternvag syd Vinga. Hän-
delsedatum: 2016-10-08 
S-116/16

Askö - grundstötning vid Hässelby holme, 
Stockholms län. Händelsedatum: 2016-
12-09
S-205/16

http://www.havkom.se/
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~ ENGLISH SUMMARY ~

THEME: RISK MANA-

GEMENT IN THEORY 

AND PRACTICE

Star status at the 
SAN conference  

Rapid decisions under extreme con-
ditions, handling chemicals and work 
environment-friendly ships. This year’s 
SAN conference had a mix of enter-
tainment and deadly serious issues, 
with the theme of Risk management in 
theory and practice. 

The day’s first talker was Tina Thörner: 
rally map reader, fighter pilot and many times 
world champion, who gave an explosive 
start to the SAN conference in Gothenburg. 
She explained how she learned to make key 
decisions in one tenth of a second at 200 
kph through mental training. One of the 
lessons she learned in her long and success-
ful career was that safety drills save  
lives. During a rally in Portugal the car she 
was in lost control, went over a precipice 
and straight down into a lake. When the car 
sank, the bodywork was deformed and the 
only way to survive was to act quickly and 
correctly. 

“You might think that the safety drills 
you do are boring and a waste of time. But 
when we sat jammed in the car six metres 
underwater, it was those drills that meant 
that we could get out – they saved our lives, 
in fact,” said Tina Thörner. 

Charlotte Billgren from the Swedish 
Transport Agency talked about the incident 
and accident reports that the Agency is 
carrying out at the moment. The aim is to 
get a better picture of safety problems that 
occur on ships so that measures and  
actions taken in preventive safety work  
are adapted to real conditions.

Christina Östberg, also from the Trans-

Read the whole magazine in  
English at san-nytt.se.

port Agency, went through the working en-
vironment regulations that are about to be 
introduced. Among other things, the provi-
sion on organisational and social work envi-
ronment will be launched next year. 

The Chief Technical Officer of BRP 
shipping, Bertil Peterson, was also spea-
king at the conference. He described how 
the shipping company chose to prioritise 
the work environment and the natural en-
vironment when they built the bunker 
ships Fox Luna and Fox Sunrise, and the 
advantages this gave for the crew. His 
main message was: Look before you leap!   

Vibrating tools can 
cause permanent 
injuries
Limits of 24 minutes for chipping rust 
and 27 minutes for work with angle 
grinders. The risk of permanent injury 
increases after these time periods. 
Hans Pettersson works with noise and 
vibration at Umeå University and ex-
plained the figures.  

Vibration is now the most common cause of 
occupational injury among workers insured 
through AFA. People affected are in all age 
groups, but many are injured early on in their 
working lives. 

“Many people just don’t realise how 
quickly vibration injuries are caused,” says 
Hans Pettersson, PhD in work environme-
nt medicine, who was another of the speak-
ers at the SAN conference. “Some are  
affected as early as their 20s.” 

At sea it is hand-held vibrating tools in 
particular that cause problems in the form 
of injuries to nerves and blood vessels. 
White fingers and numbness are two of the 
most common symptoms, and for those 
who are affected there is no cure. It is very 
important that an injured person stops using 
vibrating tools immediately. 

“If you have slight vascular injuries they 
may improve somewhat if you stop that 
type of work, even though they will never 

completely heal. More serious vascular and 
nerve injuries can’t be reversed, but there 
is a large risk that they will get worse if 
exposure continues,” says Hans Petters-
son. 

In order to reduce the risk of vibration 
injuries, people must stay within the li-
mits. When working with standard chip-
ping hammers, the limit is 24 minutes a 
day; for a percussion drill it is 20 minutes 
and for tiger saws only 9 minutes. 

“If a number of hours of rust chipping 
are needed in the same day, the only solu-
tion is job rotation. Anti-vibration gloves 
on the market are not good enough for us 
to recommend them,” says Hans Pettersson.

Fewer strain 
injuries with Ramp

Now there is a tool for shipping compa-
nies that want to reduce the number of 
strain injuries among their employees. 
The model helps to identify risks as 
well as actions to take, and what’s more, 
it is free.  

Strain injuries have been one of the most 
common problems at work for decades, 
both in Sweden and the rest of Europe. The 
fact that they have not decreased, despite 
more automation, may have several causes. 
Linda Rose from the ergonomics unit at the 
Royal Institute of Technology (KTH)  
explained this during the SAN conference, 
when she gave more details about the 
Ramp risk management tool. Ramp is  
designed to detect and assess risks in  
order to deal with problems systematically.  
It is intended to be used in the whole com-
pany, from senior management to indivi-
dual employees. Results are reported at 
three different levels. Those at the end of 
the chain who are working directly with 
environmental issues receive the most de-
tailed answers. Different problem areas 
are identified at level two, while level three 
specifies how many risk elements there 
are in the company as a whole, and which 
are most urgent. 

“At the management level you don’t 
need to know whether most of the pro-
blems are with the neck or the shoulders 
– the highest priority is to see the overall 
risk. The companies that were involved 
and developed Ramp felt that this division 
was very important,” says Linda Rose. 

The Ramp tool and the courses that go 
with it are free of charge.
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~ PROFILEN ~

Trots doktorstitel, uppskattad utbil-
dare och flerfaldig pristagare ser 
Cecilia Österman sig i första hand 
som sjöman. Kanske är det orsaken 
till hennes förmåga att omsätta 
forskningsresultat till praktiska åt-
gärder ombord.    

Att årets San-pristagare kan sjöfartsbran-
schen och gjort mycket för arbetsmiljön 
framgår av hennes digra meritlista. Hon 
är sjöingenjör med tolv år till sjöss, har 
jobbat på Arbetsmiljöverket, varit arbets-
miljöingenjör på Muskö örlogsvarv, dok-
torerat och mycket mer. Tidigare i höstas 
tilldelades hon dessutom Sveriges ingen-
jörers arbetsmiljöpris, det så kallade Levi-
priset. 

Ofta ombord
– Det är förstås väldigt roligt med alla 

priser, säger Cecilia Österman. Men det 
är också ett kvitto på att jag gör någonting 
bra och når ut med min forskning.
Cecilia Österman arbetar nära branschen. 
I sina forskningsprojekt är hon ofta ute i 
fartygen för att intervjua ombordanställ-
da och studera deras arbetsmetoder. Hon 
är också en flitigt anlitad utbildare som i 

sina föreläsningar omsätter forsknings-
rön till praktiska tips och råd som kan 
nyttjas i det dagliga arbetet ombord. 

– För mig har det 
alltid varit väldigt 
viktigt att kunna bi-
dra till konkreta 
förbättringar, sä-
ger hon. Jag vill 
inte att mina rap-
porter bara blir 
hyllvärmare på nå-
gon institution, där gör de ingen nytta. 

”Ingenting är omöjligt”
Hon säger att arbetsmiljöfrågor är betyd-
ligt mer än ett jobb, det är också ett stort 
personligt intresse. Grunden till det lades 
redan under uppväxten med en pappa 
som var officer och skyddsingenjör i ma-
rinen. Hon har också alltid levt med före-
ställningen att ingenting är omöjligt och 
vägrat acceptera dåliga lösningar. 

– Som tjej ombord är det aldrig något 
som riktigt passar. Man får dras med stöv-
lar i storlek 45 vid brandstationerna och 
kläder och handskar i herrstorlek. Men 
jag har aldrig riktigt fattat varför man inte 
ska kunna få grejer som sitter bra. 

Den inställningen ledde till att hon ti-
digt i karriären började efterfråga använ-
darvänliga verktyg, även om övriga i be-

sättningen inte alltid stod bakom henne. 
– Jag minns när jag precis blivit upp-

mönstrad till förstemaskinist och beställ-
de en ergonomisk 
stålborste. Den 
har ett skaft som 
pekar lite uppåt 
vilket gör att man 
slipper slå i kno-
garna och en gum-
mifattning för bätt-
re grepp. Jag blev 

fullkomligt utskrattad, men när de andra 
väl hade prövat den var det ingen som 
ville använda något annat. 

Närmaste halvåret kommer Cecilia  
Österman ägna åt att sprida resultaten 
från en omfattande intendenturstudie som 
genomförts vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. 
Hon är också delaktig i ett forsknings-
projekt vid Karolinska institutet där ar-
betsmiljön i kontrollrum ska undersökas. 

– Det handlar inte specifikt om fartyg 
utan kontrollrum generellt, men resultaten 
kommer att vara användbara även till 
sjöss, säger hon.

Läs juryns motivering till San-priset på: 

san-nytt.se

Linda Sundgren, text och bild

San-pristagare 2017   

Behärskar konsten att omsätta teori i praktik

Cecilia Österman är en både van och uppskattad föreläsare

Cecilia Österman
Ålder: 46 
Familj: Make, även han i sjöfarts- 
branschen. 
Bor: På Ingarö i Stockholms 
skärgård. Har tidigare bott i 
bland annat Dubai och Lagos. 
Bakgrund: Drift och underhåll,  
sjöingenjörsexamen, arbets- 
miljöinspektör vid Arbetsmiljö-
verket, arbetsmiljöingenjör vid 
Muskö örlogsvarv. Doktorerade 
vid Chalmers tekniska högsko-
lan 2012. Medlen i Sans styrelse  
sedan 2007.
Aktuell: Mottagare av Sans  
arbetsmiljöpris 2017. Tilldelades 
även årets Levi-pris, Sveriges  
ingeniörers arbetsmiljöpris. 
Arbetsmiljötips: Många konflikter 
beror på att vi använder olika 
ord när vi menar samma sak. Ta 
tag i konflikter tidigt och våga 
fråga vad den andre egentli-
gen menar istället för att brusa 
upp eller vända ryggen till. 

”Man får dras 
med stövlar  
i storlek 45...”
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Varning för portabla stegar

Flera allvarliga olyckor har skett med 
portabla stegar ombord. Senast blev en 
besättningsman förlamad efter att 
stegen han stod på välte. Nu uppmanar 
försäkringsbolaget Steamship Mutual 
P&I Club till försiktighet vid användning 
av portabla stegar. Gör riskbedömningar, 
säkra stegen både upp- och nertill och 
kontrollera hur mycket vikt den klarar 
av, lyder några av råden. 

(Safety for sea)

Undermåligt förebyggande

Över hälften av de svenska arbets-
platserna brister i det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet. Det framgår av 
en granskning som Arbetsmiljöverket 
genomfört av närmare 1 700 arbets-
platser. Inspektionen var en del i en 
större kampanj som bedrivs i EU:s 
28 medlemsländer liksom Norge och 
Island. 

(AV)

Ny arbetsmiljömyndighet  

I januari 2018 öppnar en ny arbetsmiljö-
myndighet. Syftet är att stärka kunska-
pen om arbetsmiljön såväl nationellt 
som internationell och skapa en aktör 
som kan utvärdera den förda arbetsmiljö-
politiken. Myndigheten ska också stödja 
det praktiska arbetet på arbetsplatser. 
18,8 miljoner kronor har avsatts till den 
nya myndigheten som placeras i Gävle. 

(Regeringskansliet)

Sjöfartens Arbetsmiljönämnd är gemensamt 

organ för Sjöfartens Arbetsgivareförbund, 

Sjöbefäls föreningen och SEKO sjöfolk

Siste talaren under årets San-konferens 
var Per Calleberg från konsultbyrån  
Brolinwestrell. Han är specialiserad inom 
ledarskap och krishantering liksom med-
författare till boken Krishantering i arbets-
livet. Enligt Per Calleberg är det i de riktigt 
svåra lägena som eventuella brister i 
chefskapet blir synliga. Är roller och 
mandat otydliga, om ansvarsfördelning-
en inte är klar och lojaliteten mot upp- 
draget saknas, blir det problematiskt. 

– I de utredningar vi gjort efter kriser 
ser vi att om man haft problem att han-
tera situationen har det nästan alltid 
brustit inom något av dessa områden. 
Om befäl duckar inför det som känns 
svårt kan det leda 
till konflikter i var-
dagen. Är man inte 
tydlig med vem som 
ska göra vad är risk-
en stor att varken 
k r isorga n isat ion 
eller krishantering 
kommer att fungera 
optimalt, säger Per 
Calleberg. 

Markera skifte
Han menar att hierarkiska organisa-

tioner, som exempelvis fartyg, generellt 
har lättare att hantera olyckor och kriser 
än platta organisationer. Ansvarsfördel-
ningen är tydligare och det finns en vana 
att följa order. Att man ombord på fartyg 
lever på en begränsad yta och spenderar 
både arbete och fritid ihop, behöver inte 
betyda att rollerna luckras upp, säger 
Per Calleberg.  

– Det är inga problem att sitta och 
snacka skit och pri-
vata grejer för att  
sedan gå in i yrkes-
rollen. Att göra både 
och är en del i det 
moderna och profes-
sionella ledarskapet. 
Men det kan vara 
klokt att som befäl 
markera när man 

skiftar från det ena till det andra. 
Att ledarskapet i händelse av en kris 

är ytterst viktigt, visar den forskning 
som gjorts i samband med olyckshändel-

ser. I krislägen rea-
gerar människor 
olika, men majori-
teten (60 procent) 
slår ifrån sig var-
n i n g s s i g na le r na 
och väljer att tro att 
det inte är någon 
fara. När krisen väl 
är ett faktum rea-
gerar endast var 
fjärde person hand-
lingskraftigt och 

försöker avvärja faran, fly eller hjälpa 
andra. Hela 60 procent väntar på att nå-
gon annan ska tala om vad som ska gö-
ras medan resterande 15 procent blir 
handlingsförlamade eller få panik. 

Skarpt läge
– För att man som befäl ska kunna 

hantera en sådan situation krävs kun-
skap och övning. Ju mer man tränar på 
den här sortens situationer desto mer 
rationellt kan man agera i ett skarpt 
läge, säger Per Calleberg. 

Linda Sundgren

Bättre ledarskap på  
hierarkiska arbetsplatser
När olyckan är framme ställs ledar-
skapsförmågan på sin spets, men 
grunden för ett välfungerande chef-
skap läggs i vardagen. Det säger psy-
kolog Per Calleberg som jobbar med 
ledarskap och krishantering inom 
bland annat sjöfarten.  

“Att göra både 
och är en del i  

det moderna och 
professionella  
ledarskapet”
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Per Callenberg


