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Programmet

1. Välkommen

2. Vägen framåt – tillsammans förebygger vi vibrationsskador

3. Regler i föreskriften

4. Var hittar jag information

5. Jobba med eget material

6. Utvärdering/frågor

Fika hinner vi också med 
under eftermiddagen!
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Arbets- och miljömedicin 
Landstingen driver Arbets- och 
miljömedicinska enheter i hela landet

Umeå
Uppsala 
Stockholm
Örebro
Linköping
Göteborg
Lund

• Patientverksamhet
• Söka kunskap
• Sprida kunskap
• Utbildning
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Därför vill vi gärna prata om vibrationer

• Vibrationer är farliga och ger bestående skador

• Lätt att glömma bort riskerna för något man utsätts för varje dag
– och när man blir sjuk först efter flera år!

• Svårt att veta om det är farligt - hur mycket vibrationer är det?

• 400 000 använder vibrerande verktyg mer än 2 timmar om dagen
• De arbets- och miljömedicinska mottagningarna ser många (unga)

patienter med obotliga vibrationsskador
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Vägen framåt –
ett samarbete mellan 
Arbets- och miljömedicin och 
Arbetsmiljöverket
Mål: att reducera vibrationsskadorna

Broschyren finns att 
ladda ner på vår 

hemsida camm.sll.se
(verksamhet 
vibrationer) 
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Detta gör vi på Centrum för arbets- och 
miljömedicin (CAMM)

• Frukostseminarium: för arbetsledare o skyddsombud (17 jan. 2019).

Infomaterial från detta finns på vår hemsida (genomförda seminarier).

• Seminarium/workshop: Riskbedömning gällande vibrationer

(7 maj 2019). Kan upprepas om intresse finns!

• Utbildning: Vibrationer – ett stort problem på våra arbetsplatser (24-25

September 2019). Anmälan via vår hemsida (15 platser).

• Mätutbildning – vibrationer: Vi anordnar en heldag om det finns

efterfrågan
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…mera

• Gruppundersökning på några mindre företag.

– läkarna gör medicinska kontroller

– yrkeshygieniker hjälper till med riskbedömning och ev. mätningar

Detta kommer att utmynna i en CAMM-rapport!

• Vi kommer gärna ut till olika grupper och pratar om

vibrationer
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Arbetsmiljöverkets åtaganden

• Riktad tillsynsaktivitet – handhållna verktyg

• Vid inspektion, kontrollera om arbetsgivaren undersökt och

bedömt risker med vibrerande verktyg

• Kontrollera om personalen erbjudits medicinska kontroller

• Om brister – ställt krav i inspektionsmeddelanden

• Följa upp inspektionen vid brister

• mm
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Övriga aktiviteter

• Uppmärksamma uthyrningsföretagen på vibrations-

exponering och vad de kan göra

• Standardiseringsarbete – kontakt med SIS
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Vilka vibrationer pratar vi om

• Hand/arm-vibrationer
(vibrerande handhållna maskiner)

• Helkroppsvibrationer (fordon)

Vi fokuserar på 
hand/arm-
vibrationer 

(HAV)
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Faktorer som påverkar upptaget av 
hand-arm vibrationer
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Vilka skador söker våra patienter för

Vita fingrar (Raynauds fenomen) ”kärlkramp 
i fingrarna”

Nervskador (domningar, stickningar) –
förlorad skyddskänsel, fumlighet, svårt att 
knäppa knappar ….

2019-05-14 12



AFS 2005:15
Trädde i kraft 1 juli 2005 
(vissa uppdateringar efter det)

Föreskrifter finns alltid uppdaterade på  
Arbetsmiljöverkets hemsida (www.av.se). 
Kan laddas ner som PDF och skriva ut!

Vibrationer
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Hand- och armvibrationer m/s2

Insatsvärde 2,5 

Gränsvärde 5,0

Helkroppsvibrationer m/s2

Insatsvärde 0,5 

Gränsvärde 1,1

Finns också en enkel metod baserad 
på poäng

Insatsvärdet = 100 poäng 
Gränsvärdet = 400 poäng 

Gäller för hand/arm. 
För helkropp gäller 100 respektive 

484 poäng

Insatsvärde och gränsvärde
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ISO 5349 – en mätstandard med begränsningar

Amplitud

Toppvärde
Effektivt 

medelvärde

Tid

Vibration med stötar/slag

• Mäter inom begränsat
frekvensområde

• Roterande maskiner har
frekvenser utanför mätområdet

• Transienta vibrationer som
stötar/slag ger inte rättvis dos

• Standarden baserad på
uppskattad mättid –
exponeringen underskattas vid
mätning av effektiv
exponeringstid
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• Riskbedömning
• SYFTE: Att kunna fatta beslut om åtgärder för att

förhindra eller kontrollera risker orsakade av vibrerande
verktyg

Vibrationer – vad måste arbetsgivaren göra?
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• Identifiera var det kan finnas en risk till följd av hand- och
armvibrationer

– Används roterande verktyg (t.ex. slipmaskiner, polermaskiner)?

– Används stötande eller slående verktyg?

– Varnar tillverkare eller leverantörer för risker till följd av vibrationer?

– Orsakar något vibrerande verktyg stickningar eller domningar i
händerna?

– Har någon rapporterat symtom på vibrationsskadesyndrom?

Riskbedömning - steg 1
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Riskbedömning – steg 2

• Uppskatta arbetstagarnas exponering och jämföra den
med insatsvärdet och gränsvärdet för exponering

– Mätning av vibrationsnivå för varje verktyg

– Beräkning vibrationsnivå utifrån exponeringstid och vibrationsvärde
för varje verktyg
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Riskbedömning – steg 3

• Identifiera de åtgärder som du planerar att vidta för att
kontrollera och övervaka riskerna till följd av hand- och
armvibrationer

– Resultatet av medicinska kontroller ska vägas in

2019-05-07 19



Riskbedömning – steg 4

• Registrera bedömningen, de åtgärder som har vidtagits
och deras verkan

– Riskbedömningen ska vara skriftlig

– Sparas och uppdateras
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Hur vet jag om åtgärderna har avsedd verkan?

• Kontrollera att chefer och arbetstagare följer
åtgärdsprogrammet

• Fråga chefer, arbetsledare, arbetstagare m.fl. om det finns
vibrationsproblem med utrustningen

• Kontrollera resultaten från hälsokontrollerna och diskutera
med företagshälsovården om åtgärderna är effektiva eller
behöver ändras
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När måste jag göra en ny riskbedömning?

Så snart ändringar görs på arbetsplatsen som kan påverka 
exponeringsnivån!
• Införande av ny maskinutrustning eller nya processer
• Ändringar i arbetsmönstret eller arbetsmetoderna
• Ändringar av antalet timmar som arbete utförs med den

vibrerande utrustningen
• Införande av nya kontrollåtgärder mot vibrationer

Eller om t ex hälsokontrollerna visar att åtgärderna inte är effektiva

2019-05-07 22



Att göra en riskbedömning
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Gör en beräkning –
accelerationsnivåer
www.av.se

Vanligt med missförstånd: 
Maskinens vibrationsnivå anges 

i m/s2 men ska inte jämföras 
rakt av med insatsvärdet och 

gränsvärdet i m/s2

- en beräkning måste göras

Insatsvärdet = 2,5 m/s2

Gränsvärdet = 5,0 m/s2
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Gör en beräkning -
poängmetoden

Lättare att förstå!
Maskiner kan märkas med 

poäng/minut – lätt att räkna ut 
när man nått 100 poäng

OCH att man måste avsluta 
arbetet med vibrerande verktyg 

efter 400 poäng den dagen!

Insatsvärdet = 100 poäng
Gränsvärdet = 400 poäng
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Den nationella vibrationsdatabasen

• Enkel att använda

• Genererar rapport
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Exponeringstid

• Exponeringstiden är den tid som händerna faktiskt utsätts för
vibrationer från maskinen

• Ofta mycket kortare än den totala ”arbetstiden” och
överskattas normalt
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Hjälpmedel vid riskbedömningen

• Mall 1 – Uppgifter om verktygen, bl.a. vibrationsnivå

– Uppgifter från leverantörer

– Databaser

– Mätningar

• Mall 2 – Effektiv exponeringstid

• Mall 3 – Variationer i olika arbetsuppgifter eller säsonger

2019-05-07 28



Om arbetsdagarna är olika kan man bedöma ”arbetsmomenten” 
med ”dagliga” riskbedömningar utifrån dessa och hur lång tid man 
brukar arbeta med olika ”arbetsmoment”

Exempel: 
• Grundarbete med bilning (använda verktyg + tid)
• Grundarbete med padda (använda verktyg + tid)
• Rivningsarbete – trä (tigersåg mm + tid)
• Rivningsarbete – betong (bilmaskin + tid)
• Uppsättning gipsskivor (använda verktyg + tid)

Varierande arbetsuppgifter
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Enligt EU-reglerna ska leverantören deklarera vibrationsvärden för 
CE-märkta verktyg!
• Ska finnas i information som medföljer nya maskiner
• På leverantörens hemsida – eller kontakta leverantören
• I vibrationsdatabasen, AMM i Umeå (nyligen uppdaterad/ändrad

www.vibration.db.umu.se/app/)
• Schablonvärden finns också i ”Icke-bindande handbok för god

praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG
(vibrationer i arbetet)”

Var hittar jag vibrationsvärden?
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• Arbetsmiljöverkets hemsida av.se

• FHV-metodik http://fhvmetodik.se/metoder/vibrationer-buller/

• Noll vibrationsskador – maskiner behöver inte vibrera
och skada människor (Hans Lindell)
https://www.swerea.se/nollvibrationsskador

• AMM Syds podcast om vibrationer
https://sodrasjukvardsregionen.se/amm/amm-syds-podcast/

Mer information/webb-adresser
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Sammanfattning

• Riskbedömning ska göras av
arbetsgivaren – underlag för
relevanta åtgärder

• Gör om riskbedömningen
vid ändrade förhållanden

Identifiera 
risker

Bedöm 
exponering

Identifiera 
åtgärder

Dokument-
era

Kontrollera 
effekt av 
åtgärder

2019-05-07 33



Sammanfattning forts.

Minska exponering 
Information & utbildning

Medicinska kontroller

Besvär
Insatsvärdet 
överskrids
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Tack för uppmärksamheten –
nu gör vi en riskbedömning!
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Ett exempel:

Riskbedömning avseende 
vibrationsexponering för 
”Bilrekond AB”
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Hand- och armvibrationer

Allmänt om hur och när riskbedömningen är gjord

Insats och gränsvärde

Tabell med uppskattade/uppmätta värden, exponeringstid och uträkning av 

exponering och jämförelse med  insats- och gränsvärde

Sammanfattning 

Vibrationerna i förhållande till insats- och gränsvärdet

Åtgärder
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Helkroppsvibrationer

Allmänt om hur och när helkroppsvibrationer är aktuella

Insats och gränsvärde

Tabell med uppskattade/uppmätta värden, exponeringstid och uträkning av 

exponering och jämförelse med  insats- och gränsvärde

Åtgärder

Mycket låga värden – inga åtgärder behövs
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Allmänt

Om föreskriften 

Om medicinska kontroller

Revidering av riskbedömningen

Ansvarig + vilka som hjälpt till

Underskrift

Sammanfattning till alla berörda
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Den nationella vibrationsdatabasen

• Enkel att använda

• Genererar rapport
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