
Handintensiva arbeten före-
kommer inom många olika bran-
scher och yrkesgrupper.  I 
november 2019 gav Arbetsmiljö-
verket ut en föreskrift om att 
arbetsgivare är skyldiga att erbju-
da anställda som utför handin-
tensivt arbete medicinska kon-
troller. Arbetsgivarna fick en tids-
frist på två år för att hinna se 
över sina verksamheter och 
genomföra riskbedömningar. 
Senast den 1 november ska de 
arbetstagare som utför skadligt 
handintensivt arbete som riske-
rar att leda till skador och besvär, 
erbjudas medicinsk kontroll. 

– Det är många stora organi-
sationer och företag som vänder 
sig till oss för att rådfråga hur de 
ska gå tillväga, säger Peter Palm, 
ergonom och forskare vid Arbets- 
och miljömedicin på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala. 

– Vi hör också att flera organi-
sationer redan har vidtagit åtgär-
der som förhoppningsvis kom-
mer leda till bättre arbetsmiljöer 
på sikt. Men många mindre före-
tag tror jag ligger efter och en del 
känner nog knappt ens till det 
nya regelverket. 

Som handintensivt arbete räk-
nas, enligt Arbetsmiljöverkets 
definition, ihållande snabba hand-

ledsrörelser mot ledens ytterläge 

i kombination med kraft. Det kan 
handla om städare som torkar 
väggar och bord, butiksarbetare 
som matar fram varor i kassan 
eller reparatörer som skruvar 
mycket för hand. Men att avgöra 
vad som är handintensivt arbete 
är sällan enkelt och det är många 
faktorer som spelar in vid en 
riskbedömning. Som hur mycket 

man jobbar, i vil-
ken omfattning 
man använder 
händerna och den 
sammanlagda 
belastningen 
under en arbets-
dag. Tyngden på handen spelar 
också roll liksom hur hårt man 
greppar om verktyg och föremål. 
Men även när belastningen är 
lägre – som vid ett precisions-
grepp mellan pekfinger och 
tumme – kan det innebära en 
stor kraftutövning som i längden 
leder till belastningsbesvär. För 
att avgöra om ett arbetsmoment 
är handintensivt krävs ofta stöd 
av en ergonom eller motsvarande. 
Någon med kunskap om hur krop-
pen belastas vid olika typer av 
rörelser och som vet vilken sorts 
belastning som kan leda till ska-
dor. Teresia Nyman är ergonom, 
forskare och verksamhetschef vid 
Arbets- och miljömedicin på Aka-
demiska sjukhuset i Uppsala. 

Medicinska kontroller vid 
handintensivt arbete 
Senast den 1 november ska alla anställda som har 
handintensiva arbeten erbjudas medicinska kontroller, 
enligt en föreskrift från Arbetsmiljöverket. Föreskrif-
ten har ökat fokus på den här sortens arbeten vilket 
kan leda till att fler som riskerar skador upptäcks i tid. 
Ombord i fartyg kan det handla om yrkesgrupper som 
exempelvis städare, kockar och reparatörer. 

Text och foto: Linda Sundgren 
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Städning och rengöring kan klassas som handintensivt arbete och kräva 
medicinska kontroller. 
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Om arbetsmiljö och säkerhet inom sjöfarten. www.san-nytt.se
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Modell för riskbedömning, medicinsk kontroll och utvärdering vid handintensivt arbete. Hämtad 
från Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv (2019:7). 

– Som arbetsgivare bör man vända sig till 
företagshälsan för att få hjälp med riskbe-
dömningen, säger hon. Det finns olika meto-
der för att riskbedöma handintensiva arbeten 
och vilken man väljer beror på typen av arbe-
te och hur arbetsplatsen ser ut. Men generellt 
görs ganska få riskbedömningar så man kan 
nog säga att de bästa risk-
bedömningarna är de som 
blir av. 

Enligt Arbetsmiljöverket 
ska den som arbetar fyra 
timmar eller mer om dagen 
med handintensivt arbete 
erbjudas medicinska kon-
troller, om det kan innebära risk för skador. 
Men även den som ägnar kortare tid åt han-
dintensivt arbete kan drabbas av besvär och 
därmed vara berättigad till en medicinsk kon-
troll. Shole Alinagi är fysioterapeut vid före-
tagshälsan Feelgood i Stockholm. Hon påpe-
kar att förutsättningarna att hantera en viss 
typ av arbete kan variera kraftigt från person 
till person och att det är något att ta hänsyn 
till när riskbedömningar genomförs. 

– Varje individ är unik och det går inte att 
bestämma någon generell tidsgräns för när 
en arbetsuppgift blir skadlig. Hur mycket vi 
klarar av är väldigt individuellt och därför 
måste också arbetsplatsen vara flexibel och 
anpassningsbar, säger Shole Alinagi.  

Handintensivt arbete belastar bland annat 
senor, neever och muskler och kan leda till 
olika typer av besvär och skador i armar, 
axlar, skuldror och nacke. Det kan handla om 
exempelvis tennisarmbåge, karpaltunnel-
syndrom och overused hand syndrome. Vid 
overused hand syndrome visar sig de första 

tecknen ofta som trötthets- och utmattnings-
känslor i handen. Därefter börjar det göra 
ont och om inga åtgärder vidtas kan besvären 
utvecklas till domningar och svullnader, och 
handen (och ibland även armen) fungerar 
inte längre som den ska. Den här typen av 
belastningsbesvär är relativt vanliga, men 

också allvarliga och kan 
framtvinga såväl kirurgis-
ka ingrepp som långvarig 
sjukskrivning. 

– Ju tidigare man upp-
täcker skador desto bättre 
eftersom det ökar chansen 
att medarbetaren ska kun-
na återgå till arbetet, säger 

Shole Alinagi. Men vi ser allra helst att man 
försöker jobba förebyggande för att undvika 
skador från första början. Det kan både handla 
om att tillföra tekniska hjälpmedel och att se 
över arbetsplatsens utformning. Man kan även 
behöva fundera över hur arbetet är organise-
rat. Hur ser förutsättningarna ut? Vilka presta-
tionskrav finns det och är de rimliga? Hinner 
jag tänka på ergonomin när jag arbetar?

De åtgärder som behöver vidtas för att undvi-
ka handintensivt arbete kan se ut på olika sätt. 
Det kan handla om alltifrån tekniska hjälp-
medel som minskar belastningen på kroppen 
till arbetsrotation. Men allt handintensivt 
arbete går inte att undvika, konstaterar  
Teresia Nyman. 
– Då är medicinska kontroller viktiga för att 
upptäcka och förebygga skador. Men är man 
30 år och har besvär av handintensivt arbete, 
och det inte går att förebygga genom åtgärder 
i arbetsmiljön, kanske man inte ska jobba med 
det man gör i dag i 35 år till, säger hon. ⚫

  Hur mycket vi  
klarar av är väldigt 
individuellt och därför 
måste också arbets-
platsen vara flexibel 
och anpassningsbar.

Handintensiva arbeten

Föreskrifter  
och guidning 
 
Företagshälsovården Avonova 
har tagit fram tips och råd för hur 
skador på grund av handintensivt 
arbete kan förebyggas.  

 ○ Det systematiska arbetsmiljöar-
betet kräver ett samarbete mellan 
arbetsgivare, medarbetare och gär-
na din företagshälsa. Se till att invol-
vera alla och skapa delaktighet.  

 ○ Genomför introduktionsutbild-
ningar för nyanställda.   

 ○ Erbjud ergonomiutbildningar 
anpassad till er verksamhet och era 
behov. En ergonom från din före-
tagshälsa kan hjälpa dig att välja 
rätt utbildning.   

 ○ Var uppmärksam på tidiga signa-
ler som kan ha samband med brister 
i arbetsmiljön.  

 ○ Uppmana medarbetare att skriva 
avvikelse- och incidentrapporter. 

 ○ Samla ihop information från 
sjukfrånvarostatistik, resultat från 
skyddsronder och riskbedömningar, 
medarbetarenkäter med mera och 
genomför en samlad arbetsmiljö-
kartläggning, utforma handlings-
planer och följ upp genomförda 
åtgärder.  

Mer information om hand intensivt 
arbete hittar du i Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter: AFS 2019:3 
och AFS 2012:2 (1, 2). www.av.se

Det går också att kostnadsfritt 
ladda ner företagshälsornas guide 
om handintensivt arbete på:  
www.foretagshalsor.se
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Nya verktyg för säkrare  
riskbedömningar
Ett pågående forskningsprojekt ska 
ta fram verktyg för att underlätta 
riskbedömningen av handintensiva 
arbeten. Bedömningsverktygen 
består av flera delar och omfattar 
både en checklista och metoder för 
att mäta fysisk belastning på 
kroppen. 

Text: Linda Sundgren  
Foto: Arbets- och miljömedicin i Uppsala

Handintensiva arbeten utmärks av upp-
repade, snabba handrörelser som utförs med 
kraft under en längre tidsperiod. Men att 
veta när handintensiva arbeten faktiskt riske-
rar att leda till skador kan vara svårt att avgö-
ra. Arbetsmiljöverket anger inga exakta 
gränsvärden i sina föreskrifter och männis-
kors varierande fysik gör det vanskligt att 
säga när risk uppstår. Därför har forskare vid 
Arbets- och miljömedicin på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala inlett ett forskningspro-
jekt som syftar till att underlätta den här 
typen av riskbedömningar. Med checklistor, 
mätningar av muskelstyrka och skalor för 
självskattning hoppas de kunna göra det enk-
lare för arbetsgivare och chefer att upptäcka 
riskfyllda arbetsmoment.   

– Vi ser att det finns ett 
behov av sådana här verk-
tyg, säger ergonomen och 
forskaren Peter Palm som 
leder projektet. Sedan den 
nya föreskriften om handin-
tensiva arbeten kom är det 
många företag och organisationer som hört 
av med frågor om hur riskbedömningar kan 
genomföras. 

Forskningsprojektet omfattar tre olika delar. 
Den första handlar om att utveckla en check-
lista som kan användas för att utröna var på 
en arbetsplats som handintensiva arbeten 
förekommer och vilka arbetsmoment som 

kan behöva undersökas vidare och åtgärdas. 
I projektets andra del ska forskarlaget ta fram 
ett bedömningsverktyg för att avgöra om en 
arbetsuppgift är skadlig eller inte. Det ska 
bland annat ske genom mätningar av muskel-

belastningen i underarmarna 
som är den del av kroppen 
som främst belastas vid arbe-
te med händerna. 

– Vi ska försöka hitta meto-
der för att uppskatta fysisk 
belastning på ett objektivt 
sätt. Den här typen av mät-

ningar har gjorts tidigare, men det vi gör nu 
är att beräkna och analysera belastningen 
på ett nytt sätt. Därmed hoppas vi få en mer 
användbar metod att uppskatta risker på, 
säger Peter Palm. 

Den tredje och sista delen i forskningsprojek-
tet handlar om att översätta och anpassa en 
amerikansk bedömningsskala efter svenska 

förhållanden. Skalan bygger på en självskatt-
ning av den ansträngning arbetstagaren 
upplever och hur den påverkar en. Enligt 
Peter Palm är just självskattningen en av de 
viktigaste åtgärderna i hela processen kring 
riskbedömningar. 

– Ställ frågan: Har du ont när du arbetar? Om 
svaret är ja så finns det något att arbeta med. 
Då spelar det ingen roll om man mäter kraft 
och vibrationer och kommer fram till att vär-
dena inte är särskilt höga. Om arbetstagaren 
själv upplever sig ha problem behöver man 
som arbetsgivare ta tag i det. Man måste ta de 
personliga berättelserna på allvar. 

Men även fysiska mätningar och checklistor 
har stor betydelse i riskbedömningsarbetet 
eftersom den sortens metoder kan hjälpa till 
att identifiera skadliga arbetsmoment, innan 
besvär uppstått. 

Forskningsprojektet pågår under tre år 
med deadline den 1 januari 2024. ⚫

 Vi ska försöka 
hitta metoder för 
att uppskatta fysisk 
belastning på ett 
objektivt sätt.

Handintensiva arbeten

Medicinska kontroller 
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Medicinska kontroller ska erbju-
das arbetstagare som utför 
handintensivt arbete som kan 
innebära risk för skador i nacke, 
skuldra, axel, arm eller hand, 
trots vidtagna åtgärder. Arbets-

givaren behöver däremot inte 
erbjuda kontroller om en fördju-
pad bedömning visar att arbetet 
inte ger en ökad risk för belast-
ningsbesvär. Om handintensivt 
arbete pågår under minst fyra 

timmar av arbetsdagen ska en 
riskbedömning genomföras. 
Men även kortare tider av han-
dintensivt arbete kan vara skad-
ligt och behöva riskbedömas 
och åtgärdas. 

Peter Palm är ergonom och forskare vid Arbets- miljömedicin på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Då ska medicinska kontroller vid handintensiva  
arbeten genomföras, enligt Arbetsmiljöverket 

AFS 2019:3 

Medicinska kontroller 
i arbetslivet 

Arbetsmiljöverkets författningssamling 



Beställ via hemsidan: 
san-nytt.se

ARBETSMILJÖUTBILDNING 
Bättre arbetsmiljö till sjöss är en 

interaktiv utbildning. Den vänder 

sig i första hand till dig som arbetar 

ombord på svenskflaggade far-

tyg, men alla som är involverade 

i arbetsmiljöarbete på fartyg kan 

med fördel genomföra utbildning-

en. Innehållet är baserat på Arbets-

miljöhandboken för sjöfarten.

ARBETSMILJÖBLOCK 
Arbetsmiljöblocket hjälper 

till i det dagliga systematiska 

arbets miljöarbetet ombord. När 

olyckan är framme eller brister 

uppdagas tar du enkelt fram 

blocket och gör en notering. 

Det är litet och be händigt och 

får lätt plats i fickan på arbets-

kläderna. 

ARBETSMILJÖHANDBOKEN 
Med handbokens hjälp blir det 

enklare att hålla reda på vad lagar 

och regler kräver av arbetsmiljön 

ombord. Den kan också fungera 

som ett arbetsmaterial vid exem-

pelvis skyddskommittémöten. 

Arbetsmiljöhandboken för sjö-

farten finns digitalt eller att ladda 

ner som pdf på SAN:s hemsida.

De får A för  
effort men C 

för performance. 
Men nu måste vi 
testa och se vad det 
här leder till.

INTE JOBBA DUMT
Forskargruppen på Sjöfarts-
högskolan i Kalmar har startat 
en webbplats där de samlar 
sina arbeten om sjöfartens 
arbetsliv, arbetsmiljö och säker-
het. Här hittar du bland annat 
rapporter om innemiljön och 
luftkvalitet i fartyg och inten-
denturpersonalens arbetsmiljö. 
Sidan finns på  
www.intejobbadumt.se

HÅLL DIG  
UPPDATERAD
På San:s Facebooksida 

publicerar  vi rapporter som 
handlar om arbetsmiljö, säker-
het och hälsa inom sjöfarten. 
Vi  tipsar om aktiviteter och 
laddar upp nyheter om San:s 
verksamhet. Följ oss gärna på 
facebook.com/sannytt.

Underlätta arbetsmiljö arbetet med San!

San-sidan

San tipsar

Teresia Nyman – ergonom, fors-

kare och verksamhetschef vid 

Arbets- och miljömedicin på Aka-

demiska sjukhuset i Uppsala – om 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om 

handintensivt arbete. 

4   San-nytt

” Med minskad exponering behövs 
inte medicinska kontroller”  

 En belastningsergonomisk risk har för 
första gången tagit plats i regelverket om 
medicinska kontroller. Med tanke på att en 
stor andel av både olyckor och sjukdomar i 
arbetet orsakas av hög arbetsbelastning kan 
det tyckas märkligt att det dröjt så här länge.

Personer som jobbar med handintensivt 
arbete och riskerar att drabbas av belast-
ningsbesvär ska erbjudas en särskild medi-
cinsk undersökning. Syftet är att fånga upp 
risker i ett tidigt skede och skydda särskilt 
känsliga personer. 

Som alltid när nya regler börjar gälla är frå-
gorna många om vad som gäller och hur det 
ska gå till i praktiken. Vilka jobb omfattas 
av reglerna? Hur mäter vi risken? Vem ska 
skickas på kontroll? För att inte gå vilse bland 
metoder och procedurer kan det vara bra att 
påminna sig om syftet med vårt arbetsmil-
jöarbete: att se till att ingen gör illa sig eller 
blir sjuk på grund av jobbet och skapa en god 
arbetsmiljö. Det innebär först och främst att 
minska exponeringen av det som kan vara 
skadligt. Den medicinska kontrollen ska sna-
rast ses som den sista utposten, särskilt om 

den har föranletts av att någon 
redan drabbats av besvär. 

Ombord utförs dagligen 
massor av fysiskt belastande 
arbetsuppgifter, varav många 
är starkt handbelastande. Ris-
ken för arbetsskador finns där 
även om ett jobb inte faller inom 
ramen för den juridiska definitionen av hand-
intensivt arbete. 

Så några ord på vägen: Missa inte målet! Innan 
du dyker ner i checklistor och beräkningar, 
fundera över om arbetsuppgiften behöver 
göras överhuvudtaget? Kan den skadliga 
belastningen i så fall minskas genom att jobba 
på andra sätt eller med annan utrustning? 
Finns det hjälpmedel? Funkar de att använda? 
Hinner vi ta rast och paus och får vi tillräck-
lig återhämtning? Åtgärda arbetsmiljöerna 
ombord och planera jobbet för en rimlig 
belastning. Med minskad exponering behövs 
inte medicinska kontroller.  
 

Cecilia Österman/forskare vid  
Sjöfartshögskolan i Kalmar 

San har ordet

Sans hemsida

Besök vår nya hemsida! 
Nu är Sans nya hemsida på 

plats. Vi har rensat bland gam-

malt material och lagt till en 

del nytt, samtidigt som vi gjort 

sidan mer lättöverskådlig. 

Besök oss gärna på san-nytt.se. 

I slutet av oktober lanse-

rar vi också vår nya arbets-

miljö utbildning som vänder 

sig till dig som arbetar inom 

sjö farten. Den kommer, pre-

cis som den tidigare arbets-

miljöutbildningen, att finnas 

tillgänglig på såväl svenska 

som engel-

ska och är 

kostnads-

fri. Även 

den hittar 

du på vår 

hemsida. 

Cecilia  
Österman



San-sidan

Tre teman över tre år
Kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt, 

pågår från och med 2020 till och med 2022 och ska ge 
arbetsgivare ökade kunskaper om hur belastnings
skador uppstår och hur de kan förebyggas.  

Kampanjen har ett tema för varje år:
2020 – manuell hantering av ting.
2021 – stillasittande arbete.
2022 – personförflyttning och arbete med människor.

San-konferensen 2021 – ställs in 

Eftersom pandemiläget är fortsatt osäkert har vi 
beslutat att ställa in årets Sankonferens som skulle 
hållits i Göteborg den 27 oktober. Istället kommer vi 
att uppmärksamma den europeiska arbetsmiljöveckan 
som pågår under vecka 43, samma vecka som konfe
rensen var planerad till. Temat för veckan är belast
ningsergonomi och går under rubriken Friskare 
arbetsplatser belastar rätt. Belastningsergonomi är ett 
ständigt aktuellt ämne inom arbetsmiljöområdet och 

har under decennier varit en av de vanligaste orsaker
na till arbetsskador. Årets tema är en fortsättning på 
den kampanj om belastningsergonomi som inleddes 
förra året och som kommer att pågå även under 2022. 
Vi följer den europeiska arbetsmiljöveckan (25-29 
oktober) på Sans Facebooksida med dagliga inlägg 
kopplade till arbetsmiljö och belastningsergonomi. 
Vår Facebook hittar du på: facebook.com/sannytt/

Lars Andersson, ordförande i San:  
Kom ihåg att göra riskbedömningar 

En av grundstenarna i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) är att genomföra riskbe
dömningar och det gäller även 
inom området belastningsergo
nomi – temat för årets europeiska 
arbetsmiljövecka. Som ordförande 
i San och vice vd i Sjöfartens 
arbetsgivareförbund välkomnar 
jag det arbete som Transportsty
relsen drivit tillsammans med de 
fackliga organisationerna inom 
sjöfarten för att fler ska komma 
igång med det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och riskbedöm
ningar ombord i fartygen. Det är 
genom det förebyggande arbets
miljöarbetet vi kan minska risken 
för skador och ohälsa. Det är 
också den vägen vi har möjlighet 
att motverka sjukskrivningar och 
behovet av rehabiliteringsinsatser. 
Jag vet att vardagen kan vara 
tidspressad ute i fartygen och att 
det då är lätt att prioritera ner 
sådant som riskbedömningar och 
andra skadeförebyggande 
åtgärder, men i längden är det väl 

investerad tid som 
kan leda till ett 
minskat behov av 
att jaga vikarier 
och upprätta 
rehabiliterings
planer. På Arbets-

miljöverkets hemsida finns 
checklistor och 
annat material 
som kan under
lätta arbetet med 
att förebygga 
belastnings skador. 

Lars Andersson

Men missa inte den europeiska  
arbetsmiljö veckan på vår Facebooksida!

På www.healthy-workplaces.eu/sv kan du läsa mer om EU-kampanjen för bättre ergonomi  
och ta del av instruktionsfilmer och annat informationsmaterial. 



Medical check-ups for 
hand-intensive work
 
In accordance with a Swedish 
Work Environment Authority re-
gulation, all employees who carry 
out hand-intensive work must be 
offered a medical check-up by 1 
November. The regulation has in-
creased awareness of this type of 
work, which will hopefully result in 
more potential injuries being de-
tected in time. On ships, examples 
of occupations concerned include 
cleaners, cooks and repairers. 

Many different industries and a 

large number of occupational 

groups have hand-intensive work. 

By 1 November at the latest, those 

workers who carry out hand-

intensive work with a risk of injury 

or discomfort must be offered 

medical check-ups. The definition 

of hand-intensive work used by 

the Swedish Work Environment 

Authority is sustained rapid wrist 

movements towards the outer 

position of the joint, in combina-

tion with force. Cleaners who 

wipe down walls and tables, shop 

workers who move goods at the 

checkout and repairers who tigh-

ten and loosen bolts or screws by 

hand are typical examples. 

Shole Alinagi is a physiothera-

pist at the occupational health 

centre Feelgood in Stockholm. 

She points out that there are 

wide variations in how people 

manage a certain type of work, 

and that this must be taken into 

account when risk assessments 

are carried out. 

“Every person is unique and it 

is not possible to state a general 

period of time for when a task 

becomes harmful. How much we 

can take is very individual, so the 

workplace also needs to be flex-

ible and adaptable,” she says.   

There are different measu-

res that can be put in place to 

avoid hand-intensive work, from 

mechanical aids that reduce the 

load on the body to work rotation 

schemes. 

Avonova health care has produ-

ced a number of tips and advice 

on how to prevent injuries related 

to hand-intensive work. 

Systematic work environment 

management requires coopera-

tion between employers, employ-

ees and if possible your occupa-

tional health organisation. Try to 

involve everyone and encourage 

participation. 

Organize introductory training 

for new employees.  

Offer training in ergonomics 

that is adapted to your activities 

and requirements. An ergonomist 

from your occupational health 

service can help you choose the 

right training.  

Be aware of early signals that 

may indicate poor health and 

safety routines. 

Encourage employees to write 

deviation reports and incident 

reports.  

Compile information from sick 

leave statistics, safety rounds 

and risk assessments, employee 

surveys and so on, and carry out 

an overall survey of the work envi-

ronment, produce action plans 

and follow up measures that are 

implemented.  

• • •

New tools for better 
risk assessments

An ongoing research project is 
developing tools to improve risk 
assessment related to hand-in-
tensive work, consisting of a num-
ber of parts that include a check-
list and methods for measuring 
physical strain on the body. 

Part of the research project 

is translating and adapting an 

American assessment scale to 

Swedish conditions. The scale is 

based on self-assessment of the 

strain experienced by employees 

and how it affects them. Accor-

ding to Peter Palm, ergonomist 

and researcher at Occupational 

and Environmental Medicine at 

the University Hospital in Upp-

sala, self-assessment is one of the 

most important components in 

the process of risk assessment. 

“Ask the question: Is it painful 

when you work? If the answer is 

yes, then you have something to 

work on. It doesn’t matter if you 

measure the forces and vibrations 

and state that the values   are not 

very high – if an employee feels 

that they have a problem, as their 

employer you need to address it. 

You have to take your personnel’s 

accounts seriously.” 

• • •

Growing up in a cold 
climate increases the 
risk of white fingers 

People who live in a cold climate 
or who have seriously chilled 
their hands at some point run a 

larger risk of getting white fing-
ers. If you are also exposed to 
the cold or use vibrating tools at 
work, the risk increases further. 
These observations come from a 
dissertation at Umeå University. 

It has long been known that work 

with vibrating tools, especially in 

combination with low tempera-

tures, can cause nerve damage 

to hands in the form of white 

fingers. A doctoral dissertation 

to be published in the spring 

now shows that exposure to cold 

during childhood also increases 

the risk of white fingers later in 

life. The study is based on 12,000 

people from the northern parts 

of Sweden, of which 11 per cent 

of men and 14 per cent of women 

had problems with white fingers. 

“For those who have suffered 

frostbite at some point, the risk 

of having white fingers later in 

life may increase tenfold, while 

those who have often been expo-

sed to cold without frostbite have 

roughly twice the risk,” says Albin 

Stjernbrandt, author of the dis-

sertation.

White fingers, or Raynaud’s 

phenomenon as it is also cal-

led, is a form of damage to small 

blood vessels that can lead to 

numbness, impaired fine motor 

skills, pain and weakness in the 

area affected. Such symptoms are 

relatively common among those 

who work with vibrating tools in 

cold environments, which often 

include seafarers. 

“It is important to detect and 

prevent these problems in time 

because there is so little that 

healthcare can offer to alleviate 

the symptoms. Some of those 

who come to the clinic say, “I’m 

63 years old and I plan to continue 

working for the next two years 

until I retire.” I can understand 

their reasoning, but you should 

be able to have a good life after 

retirement as well,” says Albin 

Stjernbrandt. 

Theme: Hand- 
intensvie work 
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När Karl Karell tillträdde som kanslichef 
på Stiftelsen Sveriges Sjömanshus hös-
ten 2019, var hans plan att låta verk-

samheten fortgå som tidigare något år för att 
därefter fatta beslut om eventuella justering-
ar. Men det dröjde inte länge förrän pande-
min bröt ut och kansliet tvingades hitta nya, 
digitala lösningar som alternativ till de aktivi-
teter som Stiftelsen annars genomför fysiskt.  

– Det blev inte riktigt som jag hade tänkt 
mig men det har fungerat rätt bra ändå, säger 
Karl Karell. I maj hade vi en digital belönings-
dag som vi sände från en studio i Jordbro. Det 
kändes förstås lite konstigt att stå och prata 
till några studiokillar istället för en levande 
publik, men samtidigt blev det möjligt för 
de som var på sjön att delta. På isbrytarna 
samlades besättningarna i ett gemensamt 
dagrum där de jublade och applåderade när 
någon av deras anställda fick en belöning. 

Inom sjöfarten är nog Stiftelsen mest känd 
för de årligen återkommande belönings-
dagarna. Men i själva verket är arbets-
belöningarna,  i alla fall ur ett ekonomiskt 

Gratial och direktstöd är Sjömans-
husstiftelsens kärnverksamhet 

Profilen

Karl Karell har en lång karriär till sjöss bakom sig, men han kunde lika gärna ha  
blivit skådespelare.  I dag är han kanslichef på Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. 
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klättringar uppför knarrande riggar med livet 
som insats. Sitt första fartyg mönstrade han 
på 1973 – som av en händelse samma år som 
Stiftelsen Sveriges sjömanshus bildades. Det 
var det sprillans nya containerfartyget Axel 
Johnson som gick i trafik för Johnsonlinjen. 
Sista fartyget innan pension för tre år sedan 
var Finnlines Finn Clipper där han tjänst-
gjorde som befälhavare. Man får lätt uppfatt-
ningen att sjöman var det givna yrkesvalet för 
Karl Karell, men det hade också kunnat bli en 
helt annan karriär.

– Jag var väldigt teaterintresserad och när 
jag gick i sexan sökte jag en större roll i Bombi 
bitt och jag. Men den gick tyvärr till en annan 
skådespelare - Stellan Skarsgård. Rollbesät-

tarna sa att de tyckte att jag 
var lite för ung, så jag brukar 
skylla på det. 

Några mer omfattande 
förändringar i Stiftelsens 
verksamhet är inte aktuella, 
säger han. Som stiftelse finns 
det strikta stadgar att följa 

och alla beslut måste vara väl grundade i 
dem. Däremot har han genomfört en del för-
nyande åtgärder inom stadgarnas ramar. En 
sådan är att försöka få fler kvinnor att lämna 
bidrag till belöningsdagarna. En annan att 
uppmuntra spridningen av belönade förslag 
inom både det egna rederiet och till andra 
rederier liksom en omgjörning av organisa-
tionens hemsida. ⚫

För snart 50 år sedan mönstrade Karl Karell på sitt 
första fartyg som jungman i Johnsonlinjen. I dag 
sitter han vid rodret på Stiftelsen Sveriges Sjömans-
hus som har till uppgift att stödja sjömän och bidra 
till en bättre och säkrare arbetsmiljö ombord. 

perspektiv, bara en mindre del av allt det 
Stiftelsen ägnar sig åt. Verksamhetens 
kärna består av en årlig utdelning av gratial 
och direkta ekonomiska stöd till enskilda 
sjömän. 

– Varje vecka gör Stiftelsen akuta insatser 
för sjömän som vänder sig till oss och ber om 
hjälp. Det kan exempelvis 
handla om ersättning för 
akut tandvård eller andra 
hälsoproblem. Många sjö-
män har jobbat hela eller 
delar av sitt yrkesliv på 
utländska fartyg vilket gör 
att de hamnar i en gråzon 
och inte har samma till-
gång till sociala trygghetssystem som den som 
har jobbat iland. Jag skulle vilja säga att det är 
genom de direkta stöden som vi gör allra mest 
nytta, säger Karl Karell. 

Själv har han en lång karriär till sjöss 
bakom sig. Hemma i pojkrummet i Nyköping 
fascinerades han av böcker om de gamla 
segelfartygen och alla de prövningar sjömän-
nen utsattes för under hårda stormar och 

 Många sjömän  
har jobbat hela eller 
delar av sitt yrkesliv 
på utländska fartyg 
vilket gör att de  
hamnar i en gråzon.

KARL OM STIFTELSENS BIDRAG 
TILL ARBETSMILJÖN OMBORD

”Utöver arbetsbelöningar och ekonomiska 
bidrag till enskilda sjömän och deras anhö-
riga  stödjer vi sjömans- och sjöbefäls-
skolorna med utrustning och stipendier. 
Stiftelsen ger också bidrag till forsknings-
projekt kopplade till arbetsmiljö och säker-
het ombord på fartyg. Bland de forsknings-
projekt som Stiftelsen stödjer just nu finns 
ett om psykisk ohälsa bland sjömän samt 
ett nationellt forskningsprojekt om ökad 
brandsäkerheten på roro-fartyg.”  
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VACCIN TILL SJÖMÄN  
PRIORITERAS
När WHO:s riktlinjer för vaccine-
ring mot covid-19 presenterades 
i juli fanns sjömän på lastfartyg 
med på listan över yrkesgrup-
per som ska prioriteras. Såväl 
den europeiska redarefören-
ingen Ecsa som den europeiska 
transportarbetarfederationen 
ETF menar dock att mer behö-
ver göras för att underlätta för 
ombordanställda som är hårt 
drabbade av de restriktioner som 
pandemin fört med sig.

/LS  

KRAFTIG ÖKNING AV ÖVER
GIVNA FARTYG FÖRRA ÅRET
Under 2020 rapporterades över 
1 000 sjömän på 76 fartyg värl-
den över ha övergetts av sina 
rederier, vilket är en fördubb-
ling jämfört med året innan. Det 
rapporterar Safety4sea på sin 
webbplats. De flesta övergivna 
fartygen återfinns i Asien och 
Mellanöstern och orsaken till den 
kraftiga ökningen tillskrivs fram-
för allt den pågående pandemin. 

/LS 

BRISTANDE INTRODUKTION 
BAKOM MÅNGA ARBETS
OLYCKOR BLAND YNGRE
Unga arbetstagare råkar oftare ut 
för arbetsplatsolyckor än äldre. 
Det uppger Arbetsmiljöverket på 
sin webbplats. De senaste fem 
åren har cirka 25 000 unga rap-
porterat skador i jobbet så allvar-
liga att de behövt sjukskriva sig. 
En vanlig orsak till olyckorna upp-
ges vara bristfällig introduktion. 

/LS

I korthet

San-Nytt

8   San-nytt

Den som bor i ett kallt klimat eller 
någon gång förfrusit händerna 
löper större risk att drabbas av 
vita fingrar än andra. Om man 
dessutom utsätts för kyla eller 
hanterar vibrerande verktyg i 
yrkeslivet ökar risken ytterligare. 
Det här visar en avhandling från 
Umeå universitet. 

Text: Linda Sundgren  

Att arbete med vibrerande verktyg, sär-
skilt i kombination med kyla, kan orsaka nerv-
skador på händer i form av vita fingrar är känt 
sedan länge. Nu visar en doktorsavhandling 
som publicerades i våras att även exponering 
för kyla under uppväxten spelar roll för risken 
att drabbas av vita fingrar sena-
re i livet. I studien ingick 12 000 
personer från landets norra 
delar. Av dem hade 11 procent av 
männen och 14 procent av kvin-
norna problem med vita fingrar. 

– Det här är en folksjukdom 
och vi ser en tydlig koppling till expone-
ring för kyla, säger Albin Stjernbrandt, som 
gjort avhandlingen. För den som någon 
gång förfrusit händerna kan risken att 
drabbas av vita fingrar senare i livet tiofal-
digas, medan den som haft en hög expone-
ring för kyla utan att förfrysa sig löper en 
fördubblad risk. 

Vita fingrar – eller Raynauds fenomen som 
det heter – är en form av kärlskada som kan 
leda till känselbortfall, försämrad finmotorik, 
smärta och kraftlöshet. Inom yrkeslivet är 

symptomen relativt vanligt 
förekommande hos dem som 
arbetar med vibrerande verk-
tyg i kalla miljöer, däribland 
sjömän.   

Albin Stjernbrandt menar att 
det är särskilt viktigt att tidigt 
söka hjälp vid symptom på Raynauds feno-
men. Det kan vara fingrar som vitnar eller 
blir blåaktiga, stickningar och domningar i 
händerna. Den utlösande faktorn kan vara 
arbete med vibrerande verktyg, kyla eller 
stress. Symptomen går vanligtvis tillbaka 
av sig självt när exponeringen upphör men 
återkommer vid ny exponering och kan 
dessutom förvärras med tiden. 

– Det är viktigt att förebygga och upp-
täcka problemen i tid eftersom det är så lite 

vi inom sjukvården kan erbju-
da för att lindra besvären. En 
del av dem som kommer till 
kliniken är äldre och säger att 
”Jag är 63 år och tänker fort-

sätta jobba de två år jag har 

kvar”. Jag kan förstå resone-
manget, men man ska ju helst ha ett värdigt 
liv efter pensioneringen också, säger Albin 
Stjernbrandt. 

Trots att många i Sverige arbetar i kalla 
miljöer har Arbetsmiljöverket inte tagit 
fram några riktlinjer för arbete i kyla utom-
hus. Det, menar Albin Stjernbrandt, är en 
brist som borde åtgärdas. 

– Det finns en internationell ISO-standard 
för köldexponering vid arbete utomhus, 
men Arbetsmiljöverket har inte införlivat 
den i sina föreskrifter. ⚫

Uppväxt i kallt klimat ökar 
risken för vita fingrar 

Nervskador

 Det är viktigt 
att förebygga 
och upptäcka 
problemen i tid.

Albin  
Stjernbrandt

Att arbeta i kyla ökar risken att drabbas av Raynauds 
fenomen, det som i daglig tal brukar kallas vita fingrar. 
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