SAM i företag och vården
- metod för att starta och driva ett Systematiskt ArbetsMiljöarbete

Ledningen ger klartecken

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete är en föreskrift från
Arbetsmiljöverket som gäller för alla arbetsgivare.

START

Den handlar om att undersöka, förbättra och följa upp verksamheten på arbetsplatsen så att ohälsa och olycksfall förebyggs
och en god arbetsmiljö säkerställs.

Pärm och CD-skiva utgör
arbetsmaterialet för SAMarbetet

Arbets- och miljömedicinska Kliniken vid Universitetssjukhuset
Örebro har sedan mitten av 90-talet en metod för att införa SAM
och som även innehåller verktyg för SAM-arbetet.
Utbildningar för Instruktörer och SAM-ordnare arrangeras
regelbundet. Dessa utbildar och handleder sedan i metoden.
checklistor
faktablad
dagordningar
instruktioner
policy
handlingsplan
rutinförslag

Tillämpningen av metoden anpassas till lokala förhållanden.

Instruktör/
handledare

Instruktören utgår

Arbetsplatsen fortsätter på
egen hand

Träff 4 Uppföljning

SAM-ordnare utses
(administratör/handledare)

Revision av SAM
Träff 1 (1,5 tim gemensamt med alla)
- Vad innebär Systematiskt arbetsmiljöarbete?
- Presentation av metod och arbetsmaterial
- Information om undersökning av arbetsmiljön
- Information om riskbedömning och riskanalys
- Personalen får rangordna viktiga faktorer i arbetet

Arbetsplatsen får i uppgift att
skapa tydliga rutiner för
arbetsmiljöarbetet

Arbetsplatsen får i uppgift att undersöka
arbetsmiljön med hjälp av någon checklista

Träff 3 (1,5 tim med alla)
- Avrapportering från arbetsplatsträff
- Information om arbetsmiljökraven för
verksamheten
- Information om rutiner för arbetsmiljöarbetet
- Information om uppföljning av SAM
- Utvärdering av SAM-metoden

Träff 2 (1,5 tim med alla)
- Redovisning av resultat från rankingen
- Avrapportering av arbetsmiljöundersökning
- Information om handlingsplan och arbetsmiljöpolicy
- Information om fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Ledningen får i uppgift att arrangera en arbetsplatsträff:
-man formulerar sin arbetsmiljöpolicy
-man gör en handlingsplan
-man fördelar arbetsmiljöuppgifter

Metoden fungerar bra på alla typer av arbetsplatser
Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett förbättringsarbete som berör alla
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