Har ni arbetstagare som arbetar med
handintensivt arbete?
Arbetsgivare behöver erbjuda arbetstagare som arbetar med handintensivt arbete
medicinska kontroller. De arbetstagare som arbetade med handintensivt arbete innan
den 1/11 2019, då lagen föll I kraft, ska erbjudas en medicinsk kontroll innan den
31/10 2021 och de som börjar arbeta med handintensivt arbete efter den 1/11 2019
behöver erbjudas medicinsk kontroll inom 3 år. Därefter vart 3:e år efter att arbetet
påbörjats. Om en arbetstagare beskriver nytillkomna besvär, som kan ha ett samband
med handintensivt arbete, ska en medicinsk kontroll anordnas och genomföras inom
en månad.
I AFS 2019:3 Medicinska kontroller står följande:
Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller för de arbetstagare som sysselsätts i arbete
som medför snabba ihållande handledsrörelser mot ledens ytterlägen i kombination med kraft,
det vill säga handintensivt arbete, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi.
Detta gäller dock inte om en fördjupad bedömning visar att arbetet inte ger en ökad risk för
belastningsbesvär i nacke, skuldra, arm eller hand.
Vilka arbeten innefattas?
Det kan handla om monteringspersonal, lagerpersonal, lokalvårdspersonal, butikspersonal,
laboratoriepersonal, slaktare, butikskassörer och yrkesgrupper med liknande arbetsuppgifter.
Vad behöver jag göra om jag misstänker att mina medarbetare utsätts för
handintensivt arbete?
I ett första steg kan en screening genomföras av arbetsgivaren för att bedöma om handintensivt
arbete förekommer. Detta genom att ta ställning till om arbetet medför snabba ihållande
handledsrörelser mot ledens ytterlägen i kombination med kraft i mer än 4 timmar per dag. Om
JA (utred vidare), VET EJ (utred vidare), om NEJ då behövs inga insatser. För att utreda vidare
behövs det göras en belastningsergonomisk riskbedömning som ergonomer på
företagshälsovården kan bistå med.
Om riskbedömningen visar att handintensivt arbete förekommer?
Går arbetet att justera efter riskbedömningens förslag utförs dessa så handintensivt arbete
minskas, annars erbjuds arbetstagarna en medicinsk kontroll via företagshälsovården.
Kontakta Feelgood för mer information eller läs på Arbetsmiljöverkets hemsida:
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/vagledning/vagledning-till-dig-som-ararbetsgivare-medicinska-kontroller-11-01-2019.pdf
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