
Ergonomerna Företagshälsa Region Gävleborg

KundSAMarbeten



Innehåll
• Företagshälsa Region Gävleborg

• SAM i samband med biblioteksflytt

• SAM vid nybyggen/inköp

• SAM i förskolan

• Utrymme för frågor mellan avsnitten



Företagshälsa Region Gävleborg

Inbyggd företagshälsa, ägs gemensamt av Region Gävleborg och 
kommunerna i Gävle, Ockelbo, Sandviken, Hofors, Söderhamn, Hudiksvall, 
Bollnäs, Ovanåker och Nordanstig

Oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. 

Stödjer ägarkundernas systematiska arbetsmiljöarbete.



Företagssköterska

Beteendevetare

Ergonom

Företagsläkare

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljökonsult

Arbetsmiljökonsulter med gemensamt 
grunduppdrag



Utgångsläge Önskat läge Förutsättningar Insats

Kunddialogen är ingången i uppdragen



Annika Hed Ekman arbetsmiljökonsult/ergonom och Sara Stenquist Konsument 
Gästrikland

SAM i samband med biblioteksflytt



Processtöd i SAM 2019-2021

Beteendevetare och ergonom tillsammans 

med ledningsgruppen

Flytt från befintligt stadsbibliotek till tillfälliga 

lokaler



Man vet sitt ansvar – men hur gör man?

• Processtöd under arbetet

• Praktiskt stöd i SAM

Var ska jag börja?

Krångla inte till det

Ett steg i taget

• Opartisk expertresurs

Sara Stenquist, ledningsgruppen



Människan i förändring
Beteendevetare Annika Påhlgren och personalen

förberedelse inför kommande flytt

öka förståelsen för olika individers reaktioner i förändring.

överbrygga motivationsklyftan mellan ledningen och medarbetarna



Dialog med ledningsgrupp om arbetsmiljö och 

ergonomi i aktivitetsbaserade kontor



Från Gävle kommuns intranät

Dialogmöte med personalen om SAM 

MTO, människa, teknik och organisation som en 

trebent pall

Annika Påhlgren

Riskbedömning 

Sannolikhet och konsekvens 

Annika Hed Ekman



Riskbedömningar i samverkan 

• Planera och förbereda  

fokusområden

• Påbörja

• Hämta in synpunkter och komplettera

• Riskbedömning (sannolikhet/konsekvens) gjordes sist



Riskbedömning av ergonomi inför packning
• Arbetsplatsbesök vid lagret 

• Utbildning till personalen ”hållbar bokhantering”

• Beslut: Flyttfirma packar

Utdrag ur utbildningen

Tips: sök på ergonomics + library – det finns gott om info



Covidrestriktioner – endast digitala 

möten



Erfarenheter

Processen i sig med de konkreta verktygen

Excelfilen

Arbetsgången

Undersöka:  förbereda, påbörja hämta in synpunkter, fylla på

Riskbedöma

Handlingsplan 

Återkoppling/uppföljning/kontroll

Sara Stenquist från ledningsgruppen



Frågor?



Roger Persson och Ann-Marie Tigerfors

SAMverkan vid nybyggnation/inköp



Från föreläsning 2016 med Linda Rolfö, KTH



PTS = Program teknisk standard av vårdlokaler

Region Gävleborg Framtidsbygge

Nätverk 

Stödja i konsekvensanalys av arbetsmiljöaspekter 

PTS 

Branschstandard









Upphandling
Gott samarbete

Referensgrupp

Direktkontakt med regionens samordnare



Frågor?



Ulrica Westrin Fysioterapeut/ergonom

SAM- belastningsergonomi i förskolan



Inledande arbetsplatsbesök

Ofta med SO och chef, alltid med minst en personal

Liknande ergonomisk rond

Ger ofta bättre diskussioner och trovärdighet



En föreläsning om belastning

Riskfaktorer

Genomgång av riskfaktorer som personalen senare kan 

observera efter genomgången 

Belastningsdos

Vad kan vara belastningsbesvär, hur förebygga

SAM



SAM-hjulet

vad fungerar bra?

 vad belastar, stressar?

 välj ut ett par faktorer

 hitta åtgärder

 vem gör vad och när?

 planera in uppföljning



Ergonomi Förskolan 
Finns riskfaktorer i dessa arbetsmoment? Analys i smågrupper.
(Detta utifrån vad vi sett på APB)

Kök/matsal

Av- och påklädning, speciellt ytterkläder

Toa/blöjbyten

Sovrutiner



SAM ergonomi



Hur förebygga?

SAM

Individuella åtgärder



Sammanfattning

APB

Föreläsning – chef deltar alltid

Egna analyser i grupperna samt presentation för varandra 

Koppla ihop vad vi sett på APB

Hur förebygga belastningsbesvär?

SAM leder till handlingsplan som chef skriver ned 

Stratsys



Frågor?



Kontaktuppgifter
Annika Hed Ekman annika.hed.ekman@regiongavleborg.se

Sara Stenquist sara.stenquist@gavle.se

Roger Persson roger.persson@regiongavleborg.se

Ann-Marie Tigerfors ann-marie.tigerfors@regiongavleborg.se

Ulrika Westrin ulrika.westrin@regiongavleborg.se
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