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Spaning efter arbetsmiljö
– i ett avlångt land!
Aldrig är Sverige så avlångt som i månadsskiftet april/maj. På torsdag hälsar
jag på och föreläser på engelska för det
stora internationella företaget i Lund. Jag
är den enda svensken på kursen och det
märks i diskussionen. Nu om aldrig förr
inser jag att Sverige faktiskt inte är den
internationella standarden för arbetsmiljöarbetet. Vi skiljer oss från de övriga.
Diskussionen handlar huruvida vi är ett
föredöme eller en återvändsgränd? Jag
har nog aldrig skrattat så mycket på en
kurs!
Efter middag utomhus i solen med studentdotter bär det norrut ”på spåret” och
dagen efter ”i luften”. Plötsligt är jag i
malmfälten uppe i norr där snön och isen
ligger kvar. På lördagens morgon är det
tomt i samhället. Man sitter väl i arken på
isen och pimplar efter fisk?
Livet som konsult – varje dag nya fantastiska möten – är underbart men att
skriva ny krönika känns ibland som ett
”tvång”. Vem är väl jag att tycka om än
det ena och än det andra… Jante (Janke?)
-lagen håller oss på mattan. Tar upp tidningen Arbetarskydd för att få inspiration.
Där presenteras förra årets Levi-pristagare, Linda Rose. Enligt artikelns rubrik
bjuder hon på gratis ergonomi. Linda är
bra – en ung arbetsmiljöentusiast. Hon
har kunskaper och en ambition att nå ut
till brukarna.
Annars är många arbetsmiljökämpar
”lite äldre”. Levi-prisets upphovsman fyller snart jämnt men tvekar inte att i riksdagens frågestund ställa arbetsmarknadsminister Littorin inför frågan om vikten av
chefers arbetsmiljöutbildning.

Littorin svarar bra på frågorna. Månne är
han ute efter Levi-priset?
En annan trotjänare är Bertil Remaeus
som nyligen som pensionär lämnade
arbetsmiljöverket. I Arbetarskydd (som
blivit en riktigt läsvärd tidning!) skrivs
under rubriken: ”Bertil går inte att
ersätta!” Kanske är det så? Men jag
erinrar mig en före detta chef – Börje
Idhammar. När en av nyckelpersonerna
just sagt upp sig, till allas förskräckelse,
konstaterade han lugnt. ”Det finns alltid
någon annan som är bättre!” En i grunden
positiv och konstruktiv inställning!
En just sådan ”annan” som det skrivs
om i Arbetarskydd är Mattias Hedlund.
Mattias jobbar på LKAB:s företagshälsovård och arbetet där har varit framgångsrikt. Färre olyckor och fler tillbudsrapporter tyder på att arbetsmiljöarbetet fungerar bra. Men det är inte gratis, att påverka chefer och anställda kräver ett oförtrutet arbete. Målet är att minska sjukskrivningarna med 20 procent varje år.
Hitintills har det gått bra. Fast helst skulle
man vilja ha noll skador och noll sjukskrivningar. Dit är det en bit att gå!
Om våren kommit längre i Lund i söder
så måhända kommer i denna krönika
ljuset från norr!
Arbetsmiljöhälsningar!
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