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AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet

• 1 november 2019

– Handintensivt arbete: Första medicinska kontrollen som 

riktar sig mot en belastningsergonomisk risk

– Medfört förändringar även i sakföreskriften

(Belastningsergonomi AFS 2012:2)

• Ändringsföreskriften 2019:8
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Medicinska kontroller i arbetslivet
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• Att upptäcka tidiga tecken till 

ohälsa/ skydda känsliga 

individer

• Att upptäcka skadliga 

arbetsmiljöer och åtgärda 

dessa.



Hur vet man om det finns risk för ohälsa?

Bedöma arbetsmoment:

Undersöka besvärsförekomst: 
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Bakgrund

• Fokus tidigare på tung fysisk belastning (mansdominerade 

branscher)

• 2012: AV inleder en flerårig satsning för att utveckla och 

förbättra kvinnors arbetsmiljö. 

• Fler kvinnor än män drabbas av besvär i nacke och övre 

extremiteter

• Karpaltunnelsyndrom en av de vanligaste diagnoserna i 

rörelseorganen

• Gränsvärden börjar komma kring handintensivt arbete

• Vi kan inte automatisera bort riskfylld exponering

• Övertygande evidens om samband
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Bakgrund

• Föreskriften om medicinska kontroller i arbetslivet skulle 

uppdateras och förnyas

• Uppdrag från AV våren 2015

– Borde medicinska kontroller vid handintensivt arbete införas?

– Hur skulle en sådan medicinsk kontroll utformas?

– Vilka branscher skulle vara aktuella?

– Hur kopplar man ihop riskbedömning och MKA?
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Pilotprojektet

• Metodik för riskbedömning och MKA.

• System för återkoppling till arbetsgivaren som ger underlag för 

riskreducerande åtgärder.
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Ja Utred vidare

Vet ej Utred vidare 

Nej

”Ihållande snabba 

handledsrörelser 

mot ledens 

ytterlägen i 

kombination med 

kraft”

Företag
”Misstänker du att 

det förekommer 

handintensivt 

arbete sammanlagt 

mer än 4 timmar 

per dag, för någon 

person på 

arbetsplatsen?”



Filmexemplet

• Var kan man få ont?

• Risker?

13



M18 Artros i första karpometakarpalleden

M50 Sjukdomar i halskotpelarens mellankotskivor

M70.1 Bursit i hand

M70.2 Olekranonbursit

M70.3 Annan bursit i armbågen

M75 Sjukdomstillstånd i skulderled

M77.0 Medial epikondylit

M77.1 Lateral epikondylit

M77.2 Periartrit handled

G56 Mononeuropati i övre extremitet

S44.0 Skada på nervus ulnaris

S44.1 Skada på nervus medianus

S46 Skada på muskel och sena på skulder och överarmsnivå

S46.0 Skada på sena i rotationskapsel (rotatorkuff) i skulderled

Exempel på diagnoser
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Exempel på branscher där 

handintensivtarbete kan förekomma?

• Monteringsindustri

• Paketeringsindustri

• Städbranschen

• Frisörer

• Postsortering

• Försäljare inom dagligvaruhandel
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”Ihållande snabba 

handledsrörelser mot 

ledens ytterlägen i 

kombination med 

kraft”



Faktorer relaterade till belastningsbesvär i övre 

extremitet:

• Hög handkraft

• Hög repetitivitet

• Icke neutral handledsställning

• Hand-Arm vibrationer 
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(Moore and Garg 1995; Bernard 1997; Mani and Gerr 2000; Moore, Rucker, and Knox 2001; Garg and 

Kapellusch 2011;Harris-Adamson et al. 2011, 2015)
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Riskbedömning i praktiken
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Modellen



Varför en klinisk undersökning?

• Man upptäcker smärttillstånd under utveckling, långt innan 

sjukskrivning

• Alla undersöks, alla får individuell rådgivning

• Man får reda på om man har en hög förekomst av smärttillstånd, 

jämfört med andra arbetsplatser

• Man kan följa upp effekten av förebyggande åtgärder
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Kompetenskrav för att utföra MKA - HIA

Legitimerad läkare, legitimerad fysioterapeut, legitimerad naprapat 

eller legitimerad kiropraktor och ha 

1. goda kunskaper om vad arbetsmiljöarbete innebär, 

2. god kännedom om arbetstagarens exponering och 

arbetsförhållanden, 

3. klinisk kompetens för undersökning av rörelseorganen, 

4. kompetens att bedöma om det handintensiva arbetet kan ge 

besvär i nacke, skuldra, arm eller hand. 
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Undersökning HIA - steg 1

• Uppgifter ska inhämtas om:

1. tidigare och nuvarande arbetsförhållanden,

2. tidigare och nuvarande sjukdomar, och 

3. besvär som kan vara relaterade till handintensivt 

arbete och deras 

a) debut, 

b) frekvens, 

c) allvarlighetsgrad, 

d) utbredning, 

e) relation till exponering. 
22



Vid besvär som kan vara relaterade till 

handintensivt arbete: 

KLINISK UNDERSÖKNING avseende: 

a) händer, 

b) armar, 

c) skuldror,

d) nacke
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Syfte

Utvärdera  en processmodell för genomförandet av riskbedömningar och 

medicinska kontroller vid handintensivt arbete som en integrerad del i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet

– Arbetsgivarperspektivet

– Utförarperspektivet (ergonomer i företagshälsa)

– Åtgärder, arbetsmiljöförändringar
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+

Företagsrepresentanter Ergonom

FöretagshälsaFöretag
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Studiepopulation

10 företag Branscher

• Måleri

• Storkök

• Tandteknik

• Lokalvård

• Grovmontering

• Finmontering

• Gjuteri

• Lager
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Vår utvärderingsprocess

Workshop
Riskbedömning 

+ MKA
Uppföljning 2 

(direkt)
Uppföljning 3 

(6 mån)
Återkoppling 

(24 mån)
Uppföljning 1

Medarbetar-
Undersökning

6 mån

Medarbetar-
Undersökning

18 mån

Medarbetar-
undersökning

Gruppintervju
Individuell 

telefonintervju
Individuell 

telefonintervju
Gruppintervju Återkoppling

Förvänt-
ningar

Hur går 
det?

Vad har ni 
gjort?

Åtgärder?
Modellen?

Användbarhet?

Hållbarhet
Validering
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Tack!

Kontakt: 

Tersia.Nyman@medsci.uu.se

Kristina.eliasson@medsci.uu.se

Peter.Palm@medsci.uu.se

Gunilla.Dahlgren@umu.se
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