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TEMA - tillbudsrapportering
Vad är ett tillbud?
Arbetsmiljöverket definierar ett tillbud
som ”en oönskad händelse som kunnat
leda till ohälsa eller olycksfall. Allvarliga
tillbud är händelser som i sig innebär stor
fara för ohälsa eller olycksfall. Det behöver inte finnas någon fara för person i
den aktuella situationen”. Tillbud är alltså
händelser som, om det gått illa, hade lett
till skada.
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att arbetsgivaren varje år gör en
skriftlig sammanställning av ohälsa,
olycksfall och allvarliga tillbud som inträffat i arbetet.
Varför rapportera?
Genom tillbudsrapportering synliggörs de
dolda riskerna. Tillbuden är därför en
informationskälla för vad som kan inträffa och är på så sätt ett effektivt
verktyg i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Genom att analysera och åtgärda
tillbuden, så kan de flesta olyckorna undvikas. Man brukar säga att antalet olyckor
brukar liknas med toppen på ett isberg.
Tillbuden utgör den del av isberget som
ligger dolt under vattnet. En tumregel
säger att det sker ungefär tio tillbud på en
olycka.
Det finns också en moralisk aspekt på att
rapportera oönskade händelser. Det är ett
sätt att visa omtanke om och solidaritet
för sina arbetskamrater. Genom att risken
tas bort så slipper kanske en kollega
skadas. Ofta framkommer det i samband
med olycksfallsutredningar att olyckan
föregåtts av flera liknande incidenter,
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vilket gör olyckan än mer tragisk då kunskapen om risken funnits men inte åtgärdats.
”Jag klantade till det”
Känner ni igen kommentaren? Det är
vanligt att man söker orsaken till olyckan
eller tillbudet hos sig själv och man
kanske också skäms lite för att berätta om
händelsen. Men om man analyserar orsaken till tillbudet genom att ställa frågan
”varför” fem gånger, så brukar man komma fram att det finns flera samverkande
orsaker till det som hände. Orsakerna delas in i mänskliga, tekniska eller organisatoriska faktorer (MTO). Ofta behöver
man åtgärda flera faktorer för att ta bort
risken.
Det finns olika metoder för att analysera
och utreda olycksfall och tillbud. Det
viktigaste är att dra lärdom av händelsen
och att åtgärda så att den inte upprepas.
Många tillbud skulle kunna undvikas bara
genom att ha ordning och reda på
arbetsplatsen.
Tillbudsrapportering
Rapporteringen kan göras på olika sätt. I
ett litet företag kan det räcka med att
tillbuden anmäls muntligt eller skriftligt
till en bestämd person och att man
kommer överens om vem som åtgärdar.
Arbetsmiljöverket har två broschyrer ADI
306 och ADI 618, som visar hur företagen kan arbeta med sin tillbuds rapportering,
http://www.av.se/webbshop/pdfroot/adi_306.pdf
http://www.av.se/webbshop/pdfroot/adi_618.pdf.
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På marknaden finns flera rapporteringssystem för olyckor och tillbud. AFA Försäkring och parterna har tillsammans utvecklat branschspecifika system för bl a
trämanufaktur och sågverk kallade WIA
och SIA, se nedan.
WIA - ett nytt rapporteringssystem för
träindustrin och SIA för sågverk
Nu finns WIA (w = wood). Det är ett kostnadsfritt webbaserat informationssystem
för arbetsskador och tillbud inom träindustrin. Det drivs av AFA Försäkring.
Många skador och tillbud är typiska för
en bransch. Tanken är att dela kunskap
om arbetsskador, så kan nya skador förhindras. Det finns nu flera branschanpassade IA-system. Sågverken har SIA,
pappersindustrin PIA, metall- och stålindustrin MIA, gruvindustrin GRIA och
gjuterierna har TRIA.
Systemet kan användas för interrapportering av skador och tillbud. Företagen
kan också ta del av relevant skadeinformation från andra företag eller
branscher och överföra erfarenheterna till
den egna verksamheten, för att på så sätt
arbeta förebyggande.
Företagen rapporterar in olyckor och tillbud via Internet, vilket gör att ingen
särskild programvara eller datorkapacitet
behövs. Det som fordras är ett användarkonto som företaget får av AFA.
Systemet är användarvänligt och kan
anpassas efter företagets egen organisation och behov. AFA driver, underhåller, utbildar och vidareutvecklar systemet utifrån användarnas önskemål.
Företag kan anmäla sitt intresse till AFA
Försäkring. Kontaktperson är LarsGunnar Lindberg e-post
lars-gunnar.lindberg@afaforsakring.se

tel:08-696 45 99

Nya föreskrifter från 1 juli
De nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket är AFS 2006:4 Användning av
arbetsutrustning, AFS 2006:5 Användning av truckar, 2006:6 Användning av
lyftanordningar och lyftredskap, 2006:7.
Tillfälliga personlyft med kranar eller
truckar. Föreskrifterna finns på www.av.se
Reglerna skärper kraven på information
och instruktion till arbetstagare samt
ställer krav på teoretiska och praktiska
kunskaper vid användning av t ex truckar
och farliga maskiner. Prov och kontroller
ska dokumenteras. Arbetet ska planeras,
riskbedöms och risker åtgärdas. Beroende
på föreskrift finns olika tekniska, organisatoriska och besiktningskrav vid användning av utrustningarna.
Föreskriften om användning av arbetsutrustning är en revidering och trycker på
information och instruktion om risker.
Farlig utrustning får endast användas av
personer som har teoretiska och praktiska
kunskaper för arbetet.
Den nya truckföreskriften ställer krav på
kunskaper och tillstånd för att köra truck.
Föreskriften om arbete med lyftanordningar och lyftredskap skärper också
kraven på dokumentation av teoretiska
och praktiska kunskaper. Föreskriften om
tillfälliga personlyft gäller för arbeten där
personer lyfts med kranar eller truckar.
Exponering av damm i svensk träbearbetande industri 2005 och 2006.
Rapporten finns på www.av.se
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