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En utbildningsresandes liv – om BAS och Lycka!
Hösten 2009 tillbringar jag på Scandic
Hotel. Ibland blir det också Quality, First
eller Ibis, men definitivt på hotell. Det
beror inte på att vi sålt huset, ROTrenoverar eller mögelsanerar. Orsaken
förkortas med tre bokstäver, BAS. BAS
som i Byggarbetsmiljösamordnare. Det
har kommit en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket (AV).
Ena dagen är det BAS-kurs i Kiruna och
dagen därefter BAS i Uddevalla. Flygbolagen har beslutat att det är lågkonjunktur och att tidtabellen därför skall
anpassas efter detta. Därför går sista
flyget från den nordliga gruvorten just
efter mitt på dagen! Det är väldigt
”pensionärsvänligt” men för att mitt kursschema ska fungera har jag införskaffat
en ”flyktbil” som ska ta mig från kursslut
till sista flyget söderut 21.00. Problemet
är bara att detta flyg går c:a 35 mil därifrån, från Kallax i Luleå. Konstaterar att
Sverige har väldigt dåliga kommunikationer!
Men BAS-kurser blir det många. AV
har påbjudit att ”BAS-arna” senast den
första januari 2010 skall ha en dokumenterad utbildning. Mest troligt resulterar
det i säkrare byggjobb. Det är roligt med
mycket jobb men jag önskar att man
hade lagt ut det på lite längre tid.
Helt utan samband med BAS-kurserna
diskuteras i massmedia både begreppet
”Lycka” och Anna Anka. Lämnar den
senare men vill gärna koppla lyckan till
arbetsmiljön. I WHO:s smått klassiska
definition på hälsa uttrycks detta som:
”fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande”. Jag brukar diskutera
begreppet med mina kursdeltagare.

Att man inte alltid är ”helt fullständigt”,
brukar vi vara överens om. Men att livet
till stor del handlar om att få så många
sådana tillfällen som möjligt!
Frågan är väl hur man som människa
lyckas med detta? Här kan vi nog konstatera att det varierar. För vissa är lycka att
gå på golfbanan medan en annan blir
lycklig i leken med sitt barnbarn. Att sitta
på ett jaktpass kan för en del vara höjden
av lycka. Uppenbart är ju också att den
subjektiva lyckan har väldigt lite med hur
man har det objektivt.
Om vi antar WHO:s definition på hälsa
även som ett mål för bra arbetsmiljö
måste vi nog individualisera vårt arbetsmiljöarbete. Det är inte självklart att alla
på ett företag blir lyckliga bara för att
Byggarbetsmiljösamordnarna får en bättre utbildning. Men förhoppningsvis ökar
säkerheten och kanske kan detta hindra
motsatsen till lycka, dvs olycka.
Själv tror jag nog att det ligger en hel
del i Stefan Einhorns funderingar han
uttryckte i förra veckans DN. Här beskrivs
han som ”snällhetens ambassadör”.
Einhorn konstaterar att detta med
sambandet mellan godhet och tillfredsställelse knappast är något nytt. Det var
bara hans paketering som gjort att boken
”Konsten att vara snäll” sålt i 300.000
exemplar!
Hur var det formulerat i Bibeln?
”Bären varandras bördor….”
Arbetsmiljöhälsningar från
Scandic Norrköping City!
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