
Efter studenten på sjömans
gymnasiet i Skärhamn började 
John Lund 2008 till sjöss. Han var 
hos ACL och på isbrytarna, men 
har också jobbat som fartygs
reparatör och svetsförman inom 
varvsindustrin. Att det fanns 
skadliga ämnen i hans arbets
miljö var han medveten om. Där
för beslöt han för några år sedan 
att be befälhavaren på den 
is brytare där han då jobbade att 
skicka honom på en hälsounder
sökning av lungorna. 

– De som gör svetsjobb på 
varv och andra företag i land har 
rutinkontroller av lungorna vart
annat år, men det gör man inte 
inom sjöfarten. Fast det borde 
man göra för att få veta hur man 
mår här och nu, säger John Lund.  

Även om han åtminstone delvis 
var medveten om att han utsat
tes för hälsorisker i arbetet, blev 
han förvånad när företagshälso
vården misstänkte att han hade 
astma. Några direkta hälso
problem hade han dittills inte 
upplevt men snart började han 
inse hur dåligt han egentligen 
mådde. Han fick astmamedicin 
som han tog regelbundet, men 
när han efter två år fortfarande 
inte var helt bra remitterades han 
till KOLcentrum på Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg. En grundlig 
utredning visade att han drab
bats av kronisk astma och lung

kapaciteten var nedsatt med 30 
procent. Beskedet kom som en 
total överraskning för John Lund 
som då bara var 30 år. 

– Jag tänkte väl ’vad fan är 
detta’ och trodde att det skulle 
gå över. Det är väl bara att ta 
medicinen så blir det bättre. Det 
här går att ordna. Men det gick 
ju inte, sa John Lund i en intervju 
med tidningen Sjömannen som 
var först att rapportera om hans 
hälsoproblem. 

John Lunds tillstånd har blivit 

klassat som en yrkesskada och 
det slogs fast att det var expo
neringen för isocyanater som 
orsakat hans lungproblem. Iso
cyanater finns i bland annat fär
ger, lim och tätningsmaterial och 
exponering kan ske i samband 
med exempelvis målning med 
tvåkomponentsfärg. Skadliga 
ämnen kan även frigöras vid heta 
arbeten, som svetsning, där man 
riskerar att andas in hälsovådliga 
partiklar. John Lund berättar att 
han under hela sin tid inom sjö
farten till och från vistats i miljö
er där isocyanater förekommer. 

– De tre första åren efter sjö
mansgymnasiet jobbade jag 
som matros och målade en del. 
Svetsat har jag gjort både när jag 
jobbade inom varvsindustrin och 
som reparatör ombord. 

Exponeringen för skadliga 
ämnen har inte alltid varit så 
lätt att skydda sig mot, konsta
terar han. 

– När vi var på varv med ett 
fartyg för ett antal år sedan var 

Skadliga ämnen gav  
nedsatt lungkapacitet
John Lund har drabbats av astma med försämrad 
lungkapacitet efter exponering för isocyanater. Nu 
skolar han om sig till maskiningenjör, men hälsoproble-
men han utvecklat fortsätter att påverka hans liv. 

Text och foto: Linda Sundgren 
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Arbetsskada

Nr. 2
2022

När material behandlade med produkter som innehåller isocyanater  
hettas upp kan hälsovådliga ämnen frigöras. 
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och var noggranna med att skydda sig. 
Exponering för isocyanater kan ge en rad 

symptom som nästäppa, rinnsnuva, ret
hosta, ögonirritation och huvudvärk, men 
också bestående hälsoproblem som dem 
John Lund drabbats av. Och numera är det 
inte bara isocyanater som får hans kropp att 
reagera. Även andra ämnen kan framkalla 
besvär hos honom. 

– Om jag går in i en dammig miljö utan and
ningsskydd blir jag tät i näsan 
och det blir trögt att andas. Jag 
ska inte vara i skitiga miljöer, 
helt enkelt. När det är kallt ute 
måste jag passa mig för att dra 
ner kalluft i lungorna eftersom 
det försämrar lungkapaciteten, 
säger han. 

Lungproblemen har gjort att han inte kan 
arbeta kvar som reparatör ombord. Istället 
håller han på att skola om sig till maskin
ingenjör. 

– Jag försöker följa läkarnas råd, men det är 
jävligt trist att inte kunna jobba som repara
tör längre. Jag saknar att vara till sjöss, eller 
rättare sagt, jag är trött på att vara hemma 
hela tiden. Men man kan inte gå runt och 
hänga läpp för det. Jag försöker att gilla läget, 
säger John Lund. 

Något som får honom att må bättre är motion 
och det försöker han ägna sig åt regelbundet. 

– Jag måste se till att konditionsträna resten 
av livet, vilket i och för sig är bra och jag mår 
jävligt mycket bättre när jag rör på mig. Man 
har ju jobbat med sådana som inte varit så 
fräscha när de gått i pension, och så vill man 
ju inte att det ska bli. Men det går trögt. Man 
springer inga maratonlopp direkt. ⚫

Lastdäck på rorofartyg och färjor är ofta målade med färg som innehåller isocyanater eftersom färgen är slitstark. 

jag i maskin och gjorde jobb på huvudmaskin. 
Samtidigt stod de och sprutmålade utanför, 
precis vid luftintaget, så ångan gick direkt 
ner till oss. Jag gick och sa till tekniske chefen 
som direkt stängde igen spjällen. Då fick vi stå 
i värmen och jobba istället, men det var ändå 
bättre än att andas in färgångorna. 

De sista åren ombord, efter undersök
ningen av lungorna, utvecklade John Lund 
en överkänslighet mot hälsoskadliga ämnen. 
Han berättar hur han fick 
känningar när arbeten med 
isocyanater pågick och att han 
gjorde sitt bästa för att und
vika kontakt med de skadliga 
kemikalierna. 

– Någon gång när jag var på 
Atle spacklade de i maskin när 
jag kom ner. Jag kände av det direkt och fick 
något köruppdrag på stan istället tills de var 
klara. Likadant var det om någon målade med 
tvåkomponentsfärg. Då fick jag svårt att andas 
och var tvungen att gå därifrån. 

Under sina första år ombord upplevde John 
Lund att folk generellt var ganska slarviga 
med skyddsutrustningen och att tillgången på 
personlig skyddsutrustning var begränsad. 
Med tiden blev det bättre. 

– När jag började till sjöss var det jävligt 
dåligt med skyddsutrustning, och det fanns 
en machokultur som gjorde att alla inte ville 
använda de grejer som fanns. 2015 kom jag 
till isbrytarna och där var det jämförelsevis 
ganska bra, men några svetsskärmar med 
fläkt fanns det inte så det fick jag ordna med 
själv. I somras var jag tillbaka och vickade som 
reparatör på isbrytarna och då hade det blivit 
mycket bättre. Alla som svetsade hade masker 

 När det är
kallt ute måste  
jag passa mig
för att dra ner  
kalluft i lungorna. 
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Arbetsmiljöorganisationen 
Prevent har gett ut foldern 
Arbeta säkert med iso
cyanater. I den rekommen
deras följande åtgärder för 
att minska risken för expo
nering för de hälso vådliga 
kemikalierna:
 
1. Byt till produkt som inte innehåller 

isocyanater, om det är möjligt. 

2. Är isocyanaterna lättflyktiga? Byt 

om möjligt till produkter med svår-

flyktiga isocyanater. 

3. Se till att isocyanater inte sprids 

via luften, till exempel med hjälp av 

punktutsug. 

4. Förhindra att isocyanater sprids 

till verktyg, ytor och kläder genom 

att ha bra ordning och genomtänkta 

städrutiner. 

5. Använd personlig skydds- 

 ut rustning. 

Det förebyggande arbetet underlät-

tas om isocyanaterna i en produkt 

som används är svårflyktiga och 

därmed inte sprids i luften så enkelt, 

som prepolymeriserade isocyanater. 

Vid riskbedömning är det viktigt 

att utgå från den klassificering som 

finns för den produkt som används. 

Om produkten är klassificerad som 

allergiframkallande (H317 eller 

H334) gäller särskilda krav. Mer att 

läsa om hur dessa produkter ska 

hanteras finns i Arbetsmiljöver-

kets vägledning till kemireglerna: 

Allergiframkallande ämnen samt 

AFS 2014:43 37 a–g §§ med kom-

mentarer. Vid risk för exponering för 

isocyanater via luften är det viktigt 

med bra allmänventilation. Det före-

byggande arbetet bör även fokusera 

på inkapsling, punktutsug och per-

sonlig skyddsutrustning. Verktyg, 

skyddsutrustning och 

annat som kan föro-

renas av iso cyanater 

– till exempel vid 

sprutmålning – måste 

också hanteras på 

ett säkert sätt. Dess-

utom behövs rutiner 

för rengöring och 

hygien. När isocya-

naterna inte sprids 

i luften handlar det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet till stor del om 

att förhindra förorening på ytor,  

redskap och liknande. 

 ○ Det finns allvarliga hälsorisker för-
knippade med isocyanater. Till de symp-
tom som kan drabba den som exponeras 
hör irritation i luftvägarna, nästäppa,  
rinn snuva, rethosta, ögonirritation och 
huvudvärk. Den som utsätts för isocyana-

ter kan även få astma och nedsatt lung-
kapacitet; direktkontakt med isocyanater 
kan ge hudeksem. Vissa symtom kan  
vara över gående medan andra tillstånd  
är kroniska. 
Källa: Prevent

Symtom och skador vid exponering
Prevent

Arbeta säkert med 
isocyanater



Arbeten med isocyanater  
kräver stor försiktighet 
Den som exponeras för isocyanater 
kan få allvarliga hälsoproblem och 
symtomen kan komma relativt 
snabbt. Därför måste den som 
hanterar produkter med den sortens 
kemikalier genomgå en särskild 
utbildning. I vissa fall krävs det också 
att medicinska kontroller genomförs.

Text: Linda Sundgren 

Isocyanater är samlingsnamnet på en 
grupp kemikalier som används inom flera 
områden. Framför allt är de vanligt förekom
mande vid framställningen av olika varianter av 
polyuretanplast (PUR) som finns i en mängd 
varierande material. Ombord i fartyg kan det 
ingå i sådant som lacker, lim, isoleringsmaterial 
och tvåkomponentsfärg. Polyuretan används 
även ofta för att isolera fartygens kylutrymmen 
och i vissa fall för att isolera skrovet. Produkter
na nyttjas därför att de är slitstarka och har god 
isoleringsförmåga, men de kan 
även orsaka allvarliga skador 
hos den som kommer i kontakt 
med dem. Ämnena kan tas upp i 
kroppen genom inandning, via 
huden eller ögonen och leda till 
alltifrån huvudvärk och rinn
snuva till eksem, astma och lung problem. Per 
Leanderson är toxikolog vid arbets och miljö
medicin i Linköping och har forskat om isocya
nater. Han säger att den här typen av kemika
lier kan vara mycket skadliga och att sympto
men ibland kommer snabbt. 

– Det kan räcka med hög exponering vid 
ett par tillfällen för att skada ska uppstå. Det 
behövs inte särskilt mycket för att man ska bli 
sjuk, säger Per Leanderson. 

Exponeringen för isocyanater kan ske på olika 
sätt. Att måla med tvåkomponentsfärg eller lack 
innebär risk för färg på huden. Vid sprutmål

ning bildas små, fina färgdroppar som är lätta 
att andas in och som kan föra med sig isocyana
ter ner i lungorna. Härdad färg utgör inte någon 
hälsofara, men om man börjar utföra heta arbe
ten på målade ytor eller river i material som 

innehåller isocyanater, 
kan de skadliga ämnena 
åter frigöras. 

– Vid svetsning bildas 
en gas som du kan andas 
in eller få på huden. Det 
uppstår också en rök 

som innehåller små partiklar som kan bära iso
cyanater ner i lungorna, säger Per Leanderson. 

På grund av riskerna med isocyanater är 
Arbetsmiljöverkets gränsvärden för expone
ring av den här gruppen kemikalier låga och 
den som ska jobba med sådana produkter 
måste ha särskild utbildning. Utbildnings
kravet gäller både den som leder arbetet och 
den som ska utföra det och utbildningsintyget 
får inte vara äldre än fem år. Om en arbets
givare inte kan uppvisa giltigt intyg utgår en 
sanktions avgift på 10 000 kronor för varje 

arbetstagare som saknar intyg. Arbetsgivaren 
är också skyldig att anordna medicinska kon
troller för den som arbetar med diisocyana
ter, som är en variant av isocyanater. 

– För att kunna arbeta säkert med isocyana
ter krävs kunskap och riskanalyser. Man måste 
veta var det här materialet finns någonstans, 
hur det ska hanteras och vilken utrustning och 
personlig skyddsutrustning som arbetet krä
ver, säger Per Leanderson. 

Enligt lagstiftningen ska hälsoskadliga pro
dukter i första hand bytas ut mot mildare 
produkter. Om det inte är möjligt ska arbets
tagare skyddas med hjälp av bra utsug och 
god ventilation. I de fall hälsorisker kvarstår 
ska exponeringen minska genom personlig 
skyddsutrustning. 

– Det behövs andningsskydd som inte bara 
skyddar mot partiklar utan också fångar upp 
gasen genom något slags kolfilter. Hela ansiktet 
behöver skyddas liksom alla bara hudpartier 
på kroppen. Det kan vara lite bökigt med all 
utrustning men det är nödvändigt för att skyd
da sig, säger Per Leanderson. ⚫

 Det kan räcka med 
hög exponering vid 
ett par tillfällen för att 
skada ska uppstå.

Forskning
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ATT TÄNKA PÅ VID RISKBEDÖMNINGAR

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljö
risker AFS 2014:43 ska det alltid göras en riskbedömning vid 
arbeten som omfattar isocyanater. Riskbedömningen ska vara 
grundligt genomförd och dokumenteras skriftligt. Tänk på föl
jande vid riskbedömningar som omfattar isocyanater:   

 ○  Var och när det finns risk för isocyanatexponering genom 
inandning eller hudkontakt. Undersök om det finns risk för att 
isocyanater bildas vid heta arbeten. 

 ○ Vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för att exponeringen 
ska bli så låg som möjligt. 

 ○ Arbetsmoment där personlig skyddsutrustning krävs och 
vad som ska användas. 

 ○ Hur förorenad arbetsutrustning och personlig skyddsutrust-
ning ska hanteras på ett säkert sätt. 

 ○ Hur arbetsutrustning och ventilation ska kontrolleras och 
underhållas
Källa: Prevent

Farosymbolen med utropstecknet varnar för att produkten kan vara allergiframkallande. Faro angivelsen 
H317 betyder att det finns risk för hudreaktioner medan H334 varnar för allergi- eller astmasymtom eller 
svårigheter att andas. Den undre farosymbolen används ibland som en kompletterande märkning och  
betyder att produkter innehåller isocyanater och kan orsaka en allergisk reaktion. 

Isocyanater



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.

Underlätta arbetsmiljö arbetet med San!

Sansidan
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Det är svårt att 
jobba deltid  

som sjöman.
Joakim Dahlman, forskningschef 

vid VTI, om att som ombordan-

ställd komma tillbaka i arbete efter 

sjukskrivning för psykisk ohälsa. 

 Stöd till ukrainska sjömän  

I skrivande stund är kriget i Ukraina inne 
på sin 13:e vecka. Rapporteringen om grymma 
övergrepp och dödligt våld mot civila fortsätter 
strömma ut ur landet liksom bilderna av sön
derbombade hus och städer. Bland de drabba
de finns också ukrainska sjömän och deras 
familjer. I en artikel på den internationella 
transportarbetarfederationens, ITF, webb
plats, skriver man att ukrainska sjömän ofta är 
bosatta i och runt landets större hamnstäder 
som Odesa och Mariupol, några av de värst 
utsatta områdena. I en intervju med Svensk 
Sjöfartstidning säger föreningen Svensk sjö
farts vd, Anders Hermansson, att cirka 15 pro
cent av världens sjömän kommer från Ukraina 
eller Ryssland. Och i en artikel i Dagens nyhe
ter uppgav han att det arbetar mellan 500 och 
600 ukrainska och ryska sjömän på svenskkon
trollerade fartyg, majoriteten av dem befäl. 

Sedan kriget i Ukraina inleddes den 24 februa
ri har flera sjöfartsorganisationer tagit initiativ 
för att hjälpa de ukrainska sjömännen. Bland 
annat har ITF tillsammans med ITF seafarers 
trust, Marine transport workers’ trade union 
of Ukraine (MTWTU) och den globala marina 
tjänsteleverantören V.Group, bistått med eva
kueringsstöd. I början av april uppgav organi
sationerna att de tillsammans lyckats evaku
era ett drygt 100tal personer ut ur Ukraina. 

Även i Sverige görs insatser för 
att hjälpa ukrainska sjömän 
och deras anhöriga. Under 
Seko sjöfolks årsmöte i april 
samlade deltagarna in över 
26 000 kronor till sina ukrain
ska kollegor. Och eftersom för

bundsledningen lovat att tiofaldiga det belopp 
som medlemmarna skänkte, hamnade totalen 
på 287 000 kronor. ”Ska vi någon gång över
skrida budgeten så är detta ett bra tillfälle”, 
kommenterade Seko sjöfolks kassör, Mikael 
Lindmark, resultatet i tidningen Sjömannen. 

Sjömanskyrkan i Stockholm, numera belägen 
i Nynäshamn, var tidigt ute med ett riktat 
stöd och meddelade redan i mars att kyrkans 
portar står öppna för ukrainska sjömans
familjer på flykt undan kriget. I en artikel 
på Svenska kyrkans hemsida konstateras att 
såväl ukrainska som ryska sjömän är i behov 
av stöd och hjälp. Internetuppkopplingen 
ombord är ofta begränsad och för att under
lätta kontakten mellan sjömännen och deras 
anhöriga delar sjömanskyrkan i Malmö ut 
gratis kontantkort till alla ukrainska och rys
ka sjömän så att de lättare ska kunna höra av 
sig till dem där hemma. 

Linda Sundgren/redaktör San-Nytt

San har ordet

Linda Sundgren

GRATTIS SJÖMANSHUSSTIFTELSEN! 

San gratulerar Stiftelsen Sveriges Sjömanshus till 
de 50 år som förlöpt sedan bildandet 1972. Sjö-
manshusstiftelsen stödjer sjömän på svenska far-
tyg genom gratial, arbetsbelöningar och pengar 
till forskning som syftar till att förbättra arbets-
miljön och säkerheten ombord. Bilden är tagen 
vid Sjömanshusstiftelsens belöningsdag den 5 
maj på Hotell Hasselbacken i Stockholm.

SAN-KONFERENS 26/10!
Vill du lära dig mer om systematiskt 
arbetsmiljöarbete? Då ska du vara 
med på årets San-konferens som 
hålls den 26 oktober på Post Hotell 
i Göteborg. Såväl forskare som 
ombordanställda och näringslivs-
företrädare kommer finnas med 
bland föredragshållarna. Program 
och anmälningsformulär publice-
ras längre fram. Evemanget är som 
vanligt kostnadsfritt och vi bjuder 
på lunch och mingelmiddag. 
Hjärtligt välkommen!

NOMINERA ÅRETS BÄSTA 
ARBETSMILJÖINSATSER! 
Nu är det hög tid att lämna förslag 
på mottagare till årets Sanpris. 
Det kan vara en grupp av männ
iskor eller en enskild person som 
gjort något extra för att förbättra 
arbetsmiljön ombord. Lämna ditt 
förslag till info@sa-nytt.se senast 
den första september. 

San tipsar



Sjösäkerhets  
översikt 2021

I juni publicerar Transportstyrel
sen Säkerhetsöversikt sjöfart 2021 
för olycksstatistik inom yrkes och 
fritidssjöfart på myndighetens 
hemsida. Här följer några exempel 
på det som kommer att presenteras 
om yrkessjöfarten. För att kunna 
publicera säkerhetsöversikten tidi
gare än vi brukar har vi inte hunnit 
gå igenom och kvalitetssäkra siff
rorna fullständigt. Det kan med
föra att siffrorna kommer skilja sig 
lite åt när vi gör samma jämförelse 
nästa år. I slutändan handlar det 
dock om ganska små variationer. 

• • •

Sammanfattning av  
säkerhetsutvecklingen

Inom yrkessjöfarten definieras: 
• sjöolycka som en olycka som 
har uppstått i samband med far
tygets drift och 
• personolycka som en olycka 
som inte härrör från driften. 

I båda fallen är ett tillbud 
en händelse som, om den inte 
avvärjts i tid, hade kunnat utveck
las till en olycka. 

Rapporteringen av sjöolyckor 
inom yrkessjöfarten låg på en 
något högre nivå under 2021 
jämfört med genomsnittet för de 
föregående fem åren. De inrappor
terade tillbuden till sjöolycka var 

nästintill dubbelt så många som 
det årliga genomsnittet under peri
oden 2016–2020. Fler allvarliga sjö
olyckor registrerades under 2021, 
men färre allvarliga personolyckor. 
2021 var dock ett illa drabbat år när 
det gäller antalet omkomna/sakna
de (dödsfall orsakade av självmord 
eller sjukdom ej inräknat). Anta
let omkomna var sex personer. 
Dessutom saknas en person som 
antas vara omkommen. Därmed är 
antalet omkomna eller saknade det 
största sedan 2013. 

• • •

Personskador och 
omkomna – fler 
omkomna än på länge
Diagramet ovan visar antalet ska
dade i yrkessjöfarten 2017–2021 
fördelade efter roll ombord och 
efter sjö eller personolycka. Det 
var ett något större antal rappor
terade personskador 2021 jämfört 
med året innan (91 personskador 
jämfört med 83). Antalet rap
porterade personskador i sjöo
lyckor uppgick 2021 till 44, och i 
personolyckor rapporterades 47 
skadade. Som noterades i 2018 års 
säkerhetsöversikt beror det ökade 
antalet 2018 främst på ett ändrat 
kodningsförfarande hos Trans
portstyrelsen. 

När det gäller inrapporterade per
sonskador fördelat på fartygsty

per, är dominansen av segmentet 
passagerarfartyg särskilt stort 
vad gäller skadade i personolyck
or, där nästan samtliga skador 
inträffade på den typen av fartyg. 
Då ska man ha i åtanke att covid
19pandemin har slagit hårt mot 
passagerarfartygen. Under 2021 
skedde 94 procent av skadorna 
i personolyckor ombord på pas
sagerarfartyg. Det är en markant 
ökning jämfört med 2020 då 72 
procent av skadorna vid persono
lyckor inträffade på passagerar
fartyg. Utvecklingen av skador 
ombord på övriga fartygstyper 
ska tolkas med försiktighet, efter
som de är få till antalet – åtta 
stycken under 2021. Kategorin 
övriga fartyg omfattar olika typer 
av arbetsfartyg, exempelvis bog
ser och forskningsfartyg, isbry
tare och pråmar. 

• • •

Återkommande  
händelser som lett  
till personskador
Den vanligast förekommande 
olyckan 2021 i det vi kallar 
personolyckor är att en besätt
ningsman tillhörande intenden
turavdelningen halkar eller fal
ler och skadar sig. Detta har vi 
uppmärksammat även tidigare 
år och det är en typ av olycka 
som ofta kan förknippas med 
stress och högt tempo; inte sällan 
är orsaken att golvet blivit blött 
och inte torkats av. Det händer 
också regelbundet olyckor där 
kemikalier eller sliprester skvät
ter upp i ögon och på hud och 
orsakar skador på grund av att 
tillgänglig skyddsutrustning inte 
använts eller använts felaktigt. 
Det är naturligtvis den enskilde 
individens ansvar att använda 
sig av tillgänglig utrustning men 
det gäller också att organisatio
nen har implementerat en kultur 
där det är naturligt att använda 
skyddsutrustning.

Varje år uppstår ett antal 
olyckor i samband med säkerhets
övningar, så även 2021. Det som 

skiljer 2021 från tidigare år är att 
några av skadorna skett i samband 
med kurser hos externa utbild
ningsanordnare. Det är ibland 
svårt att öva på ett realistiskt och 
konstruktivt sätt utan att de övan
de utsätts för risker att skada sig. 
Men det är ändå viktigt att se till 
att den utrustning som används 
är hel och passar för den övande 
samt att övningsledarna är upp
märksamma på om något ser ut 
att gå fel och att man då avbryter 
övningen och börjar om på nytt 
och gör rätt.  

• • •

Sjöolyckor som leder 
till skador på besätt
ning och passagerare
Den vanligaste förekommande 
sjöolyckan 2021 som ledde till ska
dor på besättning och passagera
re var kollisioner, i synnerhet med 
kaj. Oftast är det passagerare som 
skadar sig då de inte är förbered
da på att fartyget ska stanna upp 
tvärt och så trillar de och slår sig. 
Orsaken till kollisionerna varierar 
men beror ofta på att mindre pas
sagerarfartyg inte hinner bromsa 
upp farten i tid. Det i sin tur för
klaras ofta med pressade tidtabel
ler eller att maskinerna stannar i 
samband med manövern.

När det gäller besättningsmed
lemmar skadar de sig oftast i sam
band med förtöjningar genom att 
fastna med händer eller fötter i 
trossar som tightas upp oväntat 
snabbt eller under lastning där de 
kommer i kläm eller trillar i sam
band med lasthantering. Varje år 
skadar sig också några personer 
i samband med brand och rök
utveckling. Oftast klarar man sig 
med lindriga besvär i luftvägarna 
men marginalen för att drabbas av 
allvarligare skador när man utsätts 
för brandrök är liten och kan 
snabbt få stora konsekvenser. Det 
gäller att skyndsammast möjligt ta 
sig undan från rök och att använda 
andningsskydd om man försöker 
släcka en pågående brand.

TRANSPORTSTYRELSEN INFORMERAR
Transportstyrelsen sprider regelbundet information om angelägna händelser i branschen. Den  
här sidan innehåller ett sammandrag av det senaste utskicket. Texterna kan läsas i sin helhet på  
transportstyrelsen.se. Nedanstående text finns även översatt till engelska på san-nytt.se.
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John Lund, repairman, 
ill through work with 
isocyanates

John Lund has developed asthma 
and has a poor lung capacity after 
being exposed to isocyanates. 
He is currently retraining as a me-
chanical engineer, but the health 
problems still affect his life. 

After graduating from the sea-

farers’ college in Skärhamn, John 

Lund started working at sea in 

2008. He was with ACL and worked 

on icebreakers, but also worked as 

repairman and welding foreman in 

the shipbuilding industry. He was 

aware that there were harmful sub-

stances in his work environment, so 

a few years ago he decided to ask 

the master of the icebreaker he was 

working on to refer him for a lung 

examination. 

“Welders working at shipyards 

and other companies ashore have 

routine lung examinations every 

two years, but this is not done in 

shipping. You should really do it to 

make sure everything is good here 

and now,” says John Lund. 

Although he was aware that he 

had been exposed to health risks 

at work, he was surprised when 

the occupational health service 

suspected that he had asthma. He 

had not noticed any specific health 

problems until then, but soon he 

began to realize how bad he was 

feeling. A detailed investigation 

showed that he was suffering from 

chronic asthma and had 30 per 

cent less lung capacity than nor-

mal. The news came as a total sur-

prise to John Lund, who was only 

30 at the time. His condition has 

been classified as an occupational 

injury and it was established that 

exposure to isocyanates caused his 

lung problems. In the last years he 

was working at sea, after his lung 

examination, John became hyper-

sensitive to harmful chemicals. He 

explains that he felt bad whenever 

others were working with isocya-

nates and he did his best to avoid 

contact with the harmful products. 

The lung problems mean that he 

can no longer work as a repairman 

on board and he is now retraining to 

become a mechanical engineer. 

• • •

Isocyanates require a 
lot of caution 

People exposed to isocyanates 
can develop serious health pro-
blems and symptoms can appear 
in a short time, so workers hand-
ling them must be given special 
training. 

Isocyanate is the collective name 

for a group of chemicals used in 

several areas, particularly in the 

production of different forms of 

polyurethane plastic (PUR) used 

in a wide variety of materials. On 

board ships they are found in var-

nish, adhesives, insulation mate-

rials and two-component paint. 

Such products are durable and 

have good insulation properties, 

but they can also be very harmful 

to those who apply them. The che-

micals can be absorbed into the 

body through inhalation, skin or 

eye contact, and can lead to hea-

daches and a runny nose and in the 

longer-term eczema, asthma and 

lung damage. Per Leanderson is a 

toxicologist at the department of 

occupational and environmental 

medicine in Linköping and has car-

ried out research on isocyanates. 

He says that these chemical com-

pounds can be very harmful and 

that the symptoms may appear 

quickly. 

“High exposure on a couple of 

occasions may be sufficient to cau-

se damage, so not much is needed 

to result in illness.”  

• • •

Poor safety routines 
factor in fatal accident 
in stairwell 

On March 25 last year, a seafarer 
on a ship outside Landsort died 
after he walked down a stairwell 
next to a cargo hold filled with 
wood chips. According to the 

accident report, a number of defi-
ciencies in the safety organization 
on board contributed to the event. 

The Swedish Accident Investi-

gation Authority, SHK, recently 

published an investigation into a 

fatal accident that occurred on the 

Cyprus-flagged dry cargo ship, 

Nataly, off Landsort in March last 

year. The ship was loaded with 

wood chips and was at anchor wai-

ting to enter the quay. Work had 

been started in an anchor box that 

required lighting, but this was bro-

ken and one of the crew was asked 

to fetch replacement lighting. A 

colleague discovered him a short 

while later, unconscious at the bot-

tom of a stairwell and tragically he 

could not be saved. According to 

the autopsy results, the cause of 

death was probably suffocation 

as a result being in the stairwell. 

The accident investigation indica-

ted that poor safety routines may 

have contributed to the accident. 

Among other things, the door 

to the stairwell was not locked, 

which it should have been. In 2019, 

the Swedish Transport Agency 

published a list of fatal accidents 

in enclosed spaces in connection 

with loading and unloading on 

bulk carriers, carried out by the 

International Bulk Terminals Asso-

ciation (IBTA). The list shows that 

between 1999 and April 2018, 88 

people died as a result of suffoca-

tion or carbon monoxide poisoning 

in 55 separate accidents. Of these, 

76 died in cargo hold stairwells, 9 

in cargo holds and 3 in adjacent 

spaces. 

Dangerous cargo 
Wood products, coal, fruit, fish 

and other organic substances can 

turn a normal cargo hold into a 

death trap in a short time through 

the formation of hazardous fumes 

and gases or the low oxygen con-

tent. Chain boxes and empty tanks 

can also be dangerous to enter 

since the rusting process can lead 

to a lack of oxygen. 
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Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har en 
årlig högtidsdag där innovativa sjömän 
belönas för sina förbättringar av arbets

miljön och säkerheten ombord. Under årets 
belöningsdag, som hölls på Hasselbacken i 
Stockholm den 5 maj, var Jonny Egerstad på 
Silja Galaxy en av dem som fick gå upp på sce
nen och hyllas för sina insatser. De senaste 
åren har han belönats flera gånger av Sjö
manshusstiftelsen och i år hade han med två 
konstruktioner. Den ena var en ståplattform 
för arbeten på huvudmaskin. Han tog fram 
den i syfte att underlätta byten av de stora 
avgasbälgarna, men plattformen används 
numera till flera olika jobb där man behöver 
komma åt områden högre upp på maskinerna. 

– Ibland behöver man ta bort isoleringen 
runt avgasbälgarna och kontrollera att ing
enting läcker eller efterdra ett par muttrar. 
Vi använder den också när vi utför arbeten 
uppe på topplocken. Motormännen säger att 
den är guld värd och det är ju roligt, säger 
Jonny Egerstad. 

Den andra innovationen han belönades för 

Dubbelt belönad under Sjömans-
husstiftelsens högtidsdag 

Profilen

Jonny Egerstad hade inte en tanke på att gå till sjöss, förrän hans 
högstadieklass fick besök av en lärare från sjömansgymnasiet. 
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Jonny Egerstad säger att han trivs väldigt 
bra med sitt jobb, men att det inte var någon 
självklarhet att gå till sjöss. När han växte upp 
hade han ingen klar bild av vad han ville göra 
tills det en dag i nionde klass dök upp en lära
re från ett sjömansgymnasium och berättade 
om arbetet ombord. Det besöket blev Jonny 
Egerstads väg in i yrket. År 2000 gick han ut 
Sjömansskolan i Härnösand och efter ett par 
törnar på produkttankern Bro Transporter 
och värnpliktsutbildning vid Amfibierege
mentet i Vaxholm, kom han till Silja Festival. 

– Jag tyckte mest att det var bra att få ett jobb, 
men tänkte bara stanna tills jag fick arbete på 

någon utebåt. Jag ville komma 
iväg och se något annat. Men vi 
har det väldigt bra på färjorna 
så jag blev kvar. Och sedan 
träffade jag Anna, min fru, 
och då kändes det inte längre 
lika roligt att vara borta länge 

hemifrån, säger Jonny Egerstad. 
Under åren i Silja Line har Jonny Egerstad 

jobbat som motorman, inredningsreparatör, 
projektreparatör och nu maskinreparatör. 
Oavsett befattning har en del av hans arbete 
alltid handlat om att försöka förbättra för sig 
och sina kollegor, och det är han inte ensam 
om att vilja göra. 

– Vi är många som kommer på idéer. Ibland 
handlar det om större grejer som vi behöver 
vara flera på. Vi har också en förstemaskinist 
som kommer med förslag och det är han som 
ger oss tiden att hålla på med projekten. ⚫

Att vara kreativ och försöka hitta lösningar för att 
underlätta arbetet ombord ingår i jobbet. Det säger 
maskinreparatör Jonny Egerstad som de senaste åren 
tilldelats flera arbetsbelöningar av Sjömanshusstiftel-
sen. Under årets högtidsdag fick han två utmärkelser. 

Text: Linda Sundgren   Foto: Elliot Egerstad

var ett ställ för järnmaterial. Stället är place
rat mitt i rummet där det är lätt att komma åt 
från alla håll. Jonny Egerstad har också till
verkat behållare för kapade stänger som han 
placerat bredvid stället. 

– Det förra stället var 
byggt så lågt, under en 
lejdare, och man fick stå 
på knä och dra fram det 
man behövde. Och efter
som grejerna låg kors 
och tvärs blev det trassel och svårt att få ut 
det man ville ha. 

Men att få stället på plats tog både tid och 
arbete i anspråk. 

– Det tog nog ungefär en vecka att göra det 
klart och innan jag ens kunde börja med stället 
behövde jag förstärka durken, det blir mycket 
vikt när man samlar järn på det sättet. Sedan 
kan man inte jobba på som man vill hela tiden 
heller. Vi får bara svetsa när vi ligger till kaj i 
Stockholm eller Åbo och där är vi inte mer än en 
och en halv timme så det gäller att vara snabb. 

 Vi får bara svetsa när 
vi ligger till kaj i Stock
holm eller Åbo, så det 
gäller att vara snabb. 

JONNY EGERSTAD OM  
KREATIVITETEN I JOBBET  
SOM REPARATÖR

”Att försöka underlätta för sig själv och 
sina kollegor är en del av jobbet och också 
det som är roligast att göra. Jag gillar 
att vara kreativ och lösa problem. Vi har 
ett underhållsprogram som vi följer och 
ibland händer det akuta grejer som vi 
behöver ta hand om, men utöver det kan 
man hålla på med egna projekt.”
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SJÖMANSSERVICE FÖR 
KVINNOR STUDERAS 
I en nystartad studie vid brittiska 
Seafarers international research 
centre i Cardiff, ska forskare stu-
dera om de aktiviteter och tjänster 
som erbjuds i hamnarnas välfärds-
service stämmer överens med det 
som kvinnliga sjömän efter frågar. 
Tidigare studier visar att män 
oftare använder sig av det utbud 
hamn service ger än deras kvinn-
liga kollegor.

/LS

100 LÄNDER HAR  
UNDERTECKNAT  
ARBETSKONVENTIONEN 
Den 11 april ratificerade Oman 
International labour organiza-
tions arbetskonvention för sjömän 
(MLC). Det uppger IMO, Internatio-
nal maritime organization, på sin 
webbplats. Därmed har 100 länder 
anslutit sig till den convention som 
antogs 2006 i syfte att förbättra 
arbetsvillkor och sociala förhållan-
den för världens sjömän. 

/LS

VANLIGT MED HAND SKADOR 
I YRKESLIVET
Av samtliga arbetsskador som rap-
porterades i Sverige 2019 till 2020 
bestod 37 procent av skador på 
händer. Det enligt statistik från Afa 
Försäkring som tidningen Arbetsliv 
rapporterat om. Totalt handlade det 
om 8 500 skador där 72 procent av 
de drabbade var män och 28 pro-
cent kvinnor. Män drabbas ofta av 
sårskador eller frakturer vid arbete 
med handhållna verktyg. Bland 
kvinnor är det vanligare med fraktu-
rer efter att man halkat eller ramlat. 

/LS

I korthet
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Den 25 mars förra året omkom en 
matros på ett fartyg utanför Landsort 
sedan han gått ner i ett nedgångs-
schakt i anslutning till ett lastrum 
med träflis. Enligt haverirapporten 
berodde olyckan på en rad brister i 
säkerhetsorganisationen ombord. 

Text: Linda Sundgren 

Trots att riskerna med slutna utrymmen 
varit kända inom sjöfarten i årtionden, fortsät
ter det att inträffa olyckor där människor ska
das eller omkommer efter att de beträtt lokali
teter med farliga atmosfärer på fartyg. Nyligen 
publicerade Statens haverikommission, SHK, 
en utredning om en dödsolycka som inträffade 
på det cypernflaggade torrlastfartyget Nataly 
utanför Landsort i mars förra året. Fartyget var 
lastat med träflis och låg för 
ankars i väntan på att få gå till 
kaj. Ombord inleddes ett arbe
te i en ankarbox och till det 
arbetet krävdes arbetsljus. 
Men detta var trasigt och en 
matros ombads därför att 
hämta en ersättningsbelys
ning. En kort stund senare 
upptäcktes han av en kollega, 
medvetslös på botten av ett nedgångschakt. 
Hans liv gick inte att rädda. Enligt obduktions
resultatet var dödsorsaken sannolikt kvävning 
till följd av vistelsen i lastrumsnedgången. Ris
kerna med slutna utrymmen var kända inom 
besättningen och det hade hållits en säkerhets
övning om slutna utrymmen. 

 Men enligt SHK:s utredning fanns det 
också brister i säkerhetsrutinerna som kan ha 
bidragit till olyckan. Bland annat var luckan 
till nedgångsschaktet inte spärrad, vilket den 
borde ha varit. 

– Rederiet hävdade att det var för att de 
ville att den skulle vara olåst om det exem

pelvis började brinna i lastrummet. Men den 
förklaringen håller inte riktigt eftersom det 
ju inte är mindre farligt att gå ner där vid en 
brand. Vill man ha möjlighet att öppna luckan 
kan man ha en nyckel i ett skåp vid sidan av 
luckan, säger Jörgen Zachau, utredare vid  
Statens haverikommission.  

Han menar att olyckan kan vara kopplad till 
brister i rederiets säkerhetsorganisation. 
Under utredningen framkom uppgifter som 
pekar i den riktningen. 

– Vid den senaste auditeringen hade en och 
samma inspektör godkänt rederiets organisa
tion omfattande 37 fartyg på en dag. Det är 
knappast möjligt att kontrollera en organisation 
med så många fartyg på så kort tid om man ska 
göra ett seriöst arbete, säger Jörgen Zachau.  

År 2019 publicerade Transportstyrelsen 
en sammanställning av döds
olyckor i slutna utrymmen i 
samband med lastning och 
lossning på bulkfartyg, som 
International Bulk terminals 
association (IBTA) genomfört. 
Sammanställningen visar att 
det mellan 1999 och april 2018 
omkom 88 personer vid 55 
olyckstillfällen på grund av 

kvävning eller kolmonoxidförgiftning. Under 
samma period registrerades sex olyckor med 
dödlig utgång i slutna utrymmen i Sverige, 
enligt Transportstyrelsen. ⚫

Bristande säkerhets -
rutiner bakom dödsolycka 

Slutna utrymmen

 Vid den senaste 
auditeringen hade 
en och samma 
inspektör godkänt 
rederiets organisa
tion omfattande 37 
fartyg på en dag.

Foto: Polisen

FARLIG LAST  
Träprodukter, kol, frukt, fisk och andra 
organiska ämnen kan på kort tid för-
vandla ett vanligt lastrum till en dödsfälla. 
Antingen genom bildande av hälsofarliga 
ångor och gaser eller på grund av låg 
syrehalt. Även kättingboxar och tomma 
tankar kan vara farliga att gå in i eftersom 
rostande järn kan leda till brist på syre. 

I det här nedgångschaktet låg den förolyckade 
matrosen. Enligt SHK var han förmod ligen där 
för att leta efter en ersättnings belysning till ett 
pågående arbete ombord. 


