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Modellen

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. 3

Screening inför eventuell klinisk 
undersökning

• 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. 
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Vid besvär som kan vara 
relaterade till handintensivt 
arbete: 

KLINISK UNDERSÖKNING avseende: 

a) händer, 

b) armar, 

c) skuldror,

d) nacke
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Hur genomföra den kliniska 
undersökningen?

• Strukturerad undersökning av händer, 
armar, skuldror, nacke. 
– Möjliggöra uppföljning

• MEBA – en strukturerad metod
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 Identifierar tidiga 
tecken

Väl beprövad metod 
inom FHV

Tydlig struktur

Stort referensmaterial

Utformad för att 
utföras på 
arbetsplatsen
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Screeningdel 

Fullständig 
undersökning 

Arbetsrelaterade 
diagnoser enligt 
kriterier

MEBA - Screening
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MEBA - Fullständig undersökning
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Modellen
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Bedömning av 
arbetets påverkan 
på besvär

När är diagnoserna 
arbetsrelaterade?

Diagnos i nacke/axlar

> 25 % bland kvinnor    

>15%  bland män 

Diagnos  armbågar/ händer 

>10% bland kvinnor

> 5% bland män

(Oroväckande prevalens av diagnoser ställda vid MEBA-undersökning, Rapport 
19/2019)
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Återrapportering:
av både riskbedömning 
och hälsoundersökning 
till arbetsgivaren.

Återkoppling till: 

• Arbetsmiljöansvarig chef

Men gärna också: 

• Skyddsorganisation, HR 

• Medarbetarna
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Enkel, tydlig 
rapport.

Personlig 
återkoppling

”Förmöte” till 
åtgärdsarbetet

STAKEHOLDERS
MEDARBETARE
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Åtgärder

1) Eliminera risken

2) Kontrollera risken (tekniska 
lösningar, organisatoriska)

3) Kontrollera risken genom 
individuella åtgärder.

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDER?

Erfarenheter från arbetsgivarna

Vad arbetsgivarna tyckte om 
arbetsprocessen?

• Svårt för att identifiera handintensivt arbete

• Uppskattade att extern expert gjorde 
exponeringsbedömningarna

• Ökad riskmedvetenhet och förståelse för samband 
mellan arbetstagares belastningsbesvär och 
arbetsfaktorer 

= mer motivation till att åtgärda risker
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Citat:
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”Att få en utomstående blick
just på riskbedömningen det
känns också bra. Vi är lite 

hemmablinda, man kan inte
se riktigt dom riskerna som
en utomstående gör, så det

har varit bra tycker jag” .

Resultat – vad underlättar 
processen

• Lagen

• Stödjande företagsledning

• Gemensam planering med ergonomen
– Planera in avstämningsmöten

• Tydliga roller och processägarskap
– Tex. vem kommunicerar ut till medarbetarna

– Vem ska ergonomen rapportera till. 
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Citat
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“Jag tror att det varit
bra om man styrt upp
mer från början och
också haft regelbundna
möten [under 
genomförandet]” 
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Sammanfattningsvis några 
praktiska tips för en smidig 
process

• Förmötet viktigt 
– Förklara processen och vad syftet med MKA 

är (del i SAM) 

– Tidsplanering

– Taskmap

• Klargör vem som är ”processägaren”, 
– Vem ska utföraren rapportera till

– Säkerställ att info går till medarbetarna.

• Flexibel 
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Tack!

Kontakt: 
Kristina.eliasson@medsci.uu.se

26


