3M SafeTea Break
Gir deg mulighet for å involvere de ansatte i en
diskusjon om helse på arbeidsplassen.
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Innledning
Kort 1

Forberedelse
Angi dato,
klokkeslett
og sted

Bekreft en passende tid for 3M SafeTea Break. Ta hensyn til planlagt nedetid,
vedlikehold eller regelmessige orienteringer du kan benytte deg av. Finn et lokale som
er stort nok for gruppen, og med mulighet for te- og kaffeservering.

Valg av emne og
motivering til
deltakelse

Sørg for at lederne er orientert om diskusjonen og enige om hva som er det
mest relevante emnet. TIPS: Tenk på orienteringsområder, oppslagstavler og
meldingstjenester som kan brukes til å formidle tid og sted for 3M SafeTea Break.

Frisk opp
kunnskapene

ŔŔ Besøk 3Ms nettsted, der du finner relevante tekniske bulletenger, webinarer og
forslag til videre lesning (www.3M.com/safety).
ŔŔ Sørg for at du er trygg på bedriftens retningslinjer og prosesser.

Forbered deg
til 3M SafeTea
Break

Gjør deg kjent med diskusjonsflyten på de valgte emnekortene.
ŔŔ Kort nummer en er utgangspunktet for å engasjere gruppen.
ŔŔ Kort nummer to vender diskusjonen mot potensielle risikoer, personlig ansvar og
hvordan de ansatte kan beskytte seg selv og kollegene.
ŔŔ Kort tre danner avslutningen med tips og vernetiltak i bedriften før oppsummering
og avtale om et positivt skritt fremover.
Hvert kort gir veiledningen om start av en diskusjon, med åpne spørsmål du kan stille,
nyttige eksempler og hvordan du holder samtalen i gang. TIPS: Be en kollega om hjelp
til å gjøre deg kjent med innholdet og mulige spørsmål fra de ansatte.

Få støtte fra
virksomheten

Sørg for at kollegene og ledelsen har kjennskap til 3M SafeTea Break, inkludert emnet
og de fordelene det gir. Oppfordre innflytelsesrike teammedlemmer til å ta en aktiv
rolle i diskusjonen og motivere andre til å bli med. Støtte fra ledelsen er nødvendig ved
alle endringer av sikkerhetskultur. Be dem om støtte og at de er til stede på øktene.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Ikke glem å få med ledelsen – 18 % av
dem som spesifiserer personlig
verneutstyr, sier at manglende støtte
fra ledelsen er den største hindringen
for HMS-forbedringer.
(Kilde: Purple Market Research-studie
for 3M, mars 2015)

Få med deg ledelsen på SafeTea
Hvis din overordnede spør hvorfor du holder en 3M SafeTea Break,
kan du nevne følgende:
ŔŔ 1,3 millioner arbeidere i Storbritannia har yrkesrelaterte
helseproblemer (nye eller langvarige) i 2016/17
(www.hse.gov.uk/statistics/causdis).
ŔŔ Skader på arbeidsplassen og nye tilfeller av yrkesrelaterte
helseproblemer koster britiske arbeidsgivere 14,9 mrd. pund
årlig (www.hse.gov.uk/statistics/cost.htm).
ŔŔ 3M SafeTea Break skaper et åpent fora for å snakke om
helseproblemer med lang latens og øke bevisstheten om
tiltakene som må iverksettes.
ŔŔ På grunnlag av 3M SafeTea Break skal vi utforme en
handlingsplan for nødvendige forbedringer.
Dessuten er den gratis og kan utføres i løpet av en kaffepause!

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Innledning
Kort 2

Levering
Presentasjon og
læringsmetoder

Tilhørerne dine er en sammensatt gruppe som svarer på ulike læringsmetoder.
Tre viktige læringsmetoder er auditorisk (hør det) , visuell (se det) og
praktisk (gjør det) – en blanding av alle tre metodene har størst sjanse for å vekke
engasjement i gruppen.
ŔŔ 3M SafeTea Break er en diskusjon der de som lærer best ved å høre, kan snakke om
problemer og fakta med kolleger.
ŔŔ Bruk de visuelle hjelpemidlene på baksiden av emnekortene som hjelpemiddel, og ta
med rekvisitter som det relevante personlige verneutstyret.
ŔŔ SafeTea-verktøyene er et håndfast element i diskusjonen, men du bør også bruke
praktiske eksempler der det er aktuelt, for eksempel vise korrekt tilpasning av
personlig verneutstyr eller utføre en manuell håndteringsoppgave. Du finner ideer
på baksiden av kortene.
Bilder og rekvisita er godt egnet til å skape engasjement og få i gang en samtale. De er
lettfattelige og nyttige for dem som ikke har norsk som førstespråk.

Sett opp målene
ved starten av
diskusjonen

Fremhev emnet du skal snakke om, lengden på 3M SafeTea Break-økten og bedriftens
satsing på de ansattes langsiktige helse.

Opprettholde
en verdifull
diskusjon

Hvis du har en person med erfaring og kunnskap som er verdt å dele, kan du bruke
vedkommende som støtte i diskusjonen. Bruk de åpne spørsmålene og oppfordringene
fra kortet til å holde samtalen i gang. Hvis samtalen ikke kommer i gang umiddelbart,
kan du rette spørsmål til bestemte personer for å få et personlig svar som utgangspunkt
for videre drøfting. Direkte spørsmål kan også være nyttige for å få de mer stillfarende
til å uttale seg.

Forklar at du vil ha en ærlig og interaktiv diskusjon, da dette er en mulighet for teamet
til å forstå risikoene og tiltakene de kan kontrollere.

Følg med på tiden og ta diskusjonen videre ved behov. Noter eventuelle ting du må
følge opp senere.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Håndtering av
protester
Hvis du får et vanskelig
spørsmål:
ŔŔ Ta deg tid.
ŔŔ Takk vedkommende
for innspillet og fortell
at du setter pris på
engasjementet.
ŔŔ Still oppklarende spørsmål
for å være sikker på at
du forstår situasjonen fra
deres synspunkt.
ŔŔ Oppsummer spørsmålet
med din egen forståelse
for resten av gruppen.
ŔŔ Svar hvis du kan.
ŔŔ Hvis du ikke kan svare,
pass på å notere
spørsmålet og følge
det opp. Dette kan bli
et verdifullt punkt i
handlingsplanen din.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Innledning
Kort 3

Tilbakemelding
Sorter
tilbakemeldinger

Når tilhørerne er gått, bruker du litt tid på å sortere tilbakemeldinger og
diskusjonspunkter.

Fullfør
handlingsplanen

Ta med i handlingsplanen eventuelle hindringer for iverksetting og
forbedringsmuligheter som ble identifisert. Prioriter dem etter viktighet og sett
opp en tidsfrist for å undersøke dem. TIPS: Ikke la deg friste til å gjøre for mye med
anbefalingene dine – selv små endringer kan gjøre mye for å forbedre arbeidstakernes
langsiktige helse.

Tilbakemelding
til gruppen

Kort etter at økten er ferdig, kunngjør du handlingspunktene og eventuelle
viktige lærdommer for gruppen. Etter å ha undersøkt passer du på å gi gruppen
tilbakemelding om eventuelle tiltak som iverksettes, slik at de vet at deres innspill
førte til endringer. Dette kan bli viktig for utvikling av en helsebevisst kultur blant
arbeidstakerne.

Kontakt
ekspertene hos
3M

For å dra nytte av ekspertisen og støtten fra 3M i arbeidet kan du bruke de gratis
kanalene som 3M tilbyr: Twitter (@3MSafetyUK), telefonnummer (0870 60 800 60
(Storbritannia) eller 1 800 320 500 (Irland)), eller besøk www.3M.co.uk/safety.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Hold fremdriften
Hva skal den neste 3M
SafeTea Break fokusere på?

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Innledning
Tiltaksplan

Bruk dette dokumentet til å registrere tilbakemelding fra 3M SafeTea Break, eventuelle tidsrammer som er
avtalt i gruppen, og de involverte kollegene som trenger kommunikasjon og oppfølging.
Problem og eventuelle forbedringer som
er diskutert

Tidsramme
for svar

Twitter: @3MSafetyUK

Involverte
kolleger

Webside: www.3M.no/vern

Prioritert
rekkefølge
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Problem og eventuelle forbedringer som
er diskutert

Tidsramme
for svar

Involverte
kolleger

Prioritert
rekkefølge

Andre merknader

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern

11

2
3M SafeTea Break
Åndedrett

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Åndedrett
Kort 1

Sett scenen og engasjer tilhørerne
Bryt isen

Spør gruppen hva slags trening de liker. Nedenfor er noen punkter for å få samtalen
i gang. Hvis du kjenner gruppen godt, kan du ta med ting de er interessert i. Sett opp
en liste over de mest populære – du skal bruke den senere.

Treningsstudio
Eksempel for å
sette scenen

Spasering

Spille
fotball

Golf

Racketsport

Leke med
barna

En av arbeidernes historier fra HSE-websiden gjelder Graham, en ivrig surfer fra Devon
som arbeidet på byggeplasser og på et lokalt teglverk. Han husker godt alt støvet, men
han hadde aldri trodd at det ville påvirke helsen hans så alvorlig.
Etter en lungebetennelse fikk han påvist silikose i tidlig stadium ved
røntgenundersøkelse. I en alder av 45 måtte Graham gi opp sin store lidenskap, surfing.
Nå er han 55 år, 30 % ufør og syns han tilbringer halve livet på venteværelset hos legen.

Hvordan kan
åndedrettsproblemer
påvirke
aktivitetene
som er nevnt i
innledningen?
Et godt
tips:

Pusteproblemer kan gjøre det vanskelig å utføre anstrengende trening. Selv å gå opp
en trapp kan være en stor utfordring. Andre problemer som følger med pustevansker,
er stress og frustrasjon som kan påvirke familielivet generelt.

Prøv å bruke referanser fra privatliv og ikke arbeidsliv. Når du får folk til å tenke utenfor
den vanlige jobbsammenhengen, blir emnet mer engasjerende.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Med asbestose og silikose kan det ta mange år før
virkningene blir merkbare, og da er skaden allerede gjort.
Sunn lunge.

Virkningen av asbestose
på lungen pga. innånding
av asbestfibre.

Virkningen av silikose på
lungen pga. innånding
av krystallisk kvartsstøv
som produseres
ved bearbeiding og
bryting av mange typer
kvartsholdig stein.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Åndedrett
Kort 2

Identifiser potensielle risikoer
og personlig ansvar
Begynn med å
diskutere de
potensielle
pusterisikoene
på
arbeidsplassen

Velg et område eller en aktivitet på arbeidsplassen der arbeiderne må bruke
åndedrettsvern. Spør gruppen hvilke problemer de kan ha hatt ved bruk av
åndedrettsvern.

Be deretter
om forslag
til hvordan
åndedrettsrisikoen kan
reduseres

ŔŔ Bruke utlevert verneutstyr riktig og alltid ved eksponering.

ŔŔ Hvorfor blir det ikke alltid brukt som det skal?
ŔŔ Er det problemer med tilpasningen? Komfort? Vedlikehold? Tilgjengelighet?

ŔŔ Vernetiltak slik som lokal eksosventilasjon.
ŔŔ Riktig oppbevaring av åndedrettsvern mellom skift.
ŔŔ Kontrollere at alt tettsittende åndedrettsvern er grundig tilpasningstestet.
ŔŔ Oppfordre kolleger til å bruke åndedrettsvern ved behov.

Fremhev mulige
hindringer for å
redusere disse
risikoene

Spør teamet hva som hindrer oss fra å redusere risikoen. Disse hindringene kan danne
grunnlag for en handlingsplan.
ŔŔ Hvilke utfordringer gir bruk av åndedrettsvern når man skal kommunisere
med kolleger?
ŔŔ Hvordan føles det å bruke åndedrettsvern på et langvarig skift?
ŔŔ I hvilken grad mener gruppen at stramme tidsfrister er viktigere enn å bruke
åndedrettsvern?
ŔŔ Hvorfor bruker enkelte ikke åndedrettsvern ved behov?

Et godt
tips:

Spør om noen kjenner folk som lider av pustevansker som kan skyldes eksponering
for farlige stoffer på jobben? Hvis ja, snakker vedkommende noen gang om hvordan
problemene kunne ha vært unngått?
Hvis ingen svarer, kan du bruke eksemplet på det første kortet som utgangspunkt for
diskusjonen.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Det følgende praktiske eksemplet kan levendegjøre emnet og
engasjere de av tilhørerne som har en "praktisk" læringsmetode.
Riktig tilpasning av åndedrettsvern er viktig. Ta
gjerne med åndedrettsvern fra din egen arbeidsplass
og vis hvordan det skal tilpasses.
Du kan også bruke videoene på 3Ms nettsted:
www.3M.no/vern

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Åndedrett
Kort 3

Avslutt økten med forslag
til forbedringer
Potensielle
forbedringer

Oppsummer eventuelle forslag som er kommet. Om nødvendig kan forslagene nedenfor
brukes som utgangspunkt. Velg elementene du har tenkt å implementere.

Husk å vaske hendene
når du har tatt av
åndedrettsvernet.

Ikke bruk koster, børster
eller trykkluft til å fjerne
støv, da dette bare forverrer
problemet. Bruk i stedet en
godkjent industristøvsuger.

Sørg for at lokal
eksosventilasjon er slått
på og fungerer før utføring
av oppgaver der dette
er nødvendig og
spesifisert.

Ta vare på
gjenbrukbart
åndedrettsvern ved å
rengjøre det etter hvert
skift og oppbevare det
på et rent, trygt sted.

Ikke ta med
forurenset verneutstyr
hjem, da det kan utsette
familien din for alvorlig
helsefare.

Vær klar over at
potensielt farlige små
partikler kan sveve i luften
i mange timer etter at
aktiviteten er avsluttet. Husk
å bruke åndedrettsvern i
forurensede miljøer.

Husk å barbere
deg hver dag hvis du
bruker tettsittende
åndedrettsvern.

Gi en oversikt
over bedriftens
retningslinjer
og prosesser

Minn gruppen om vernetiltakene som organisasjonen allerede har på plass.
Dette kan omfatte angitte arbeidsområder, lokal eksosventilasjon, helsekontroller
og oppbevaring og vedlikehold av åndedrettsvern.

Oppsummer
SafeTea
Break-økten

ŔŔ Takk gruppen for den åpne diskusjonen.
ŔŔ Oppsummer hovedpunktene.
ŔŔ Antyd en tidsramme for tilbakemelding på saker som ikke kunne besvarer i økten.

En tanke til slutt:

Noen ganger er de dødeligste farene på arbeidsplassen dem du ikke kan se.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Faktum 1
Innånding av for store mengder farlige stoffer på
jobben kan føre til astma, allergiske reaksjoner,
bronkitt, silikose og ulike krefttyper.

Visste
du?

Enkelte yrkesrelaterte dødelige
åndedrettssykdommer kan utvikles over opptil
20 år. Da følgene av å innånde farlige stoffer
ikke viser seg umiddelbart, kan det føre til at
problemet ikke tas tilstrekkelig alvorlig.

Faktum 2
Rundt 13 000 dødsfall hvert år fra yrkesrelaterte
lungesykdommer og kreft anslås å være
forårsaket av tidligere eksponering, særlig for
kjemikalier og støv på jobben1 .

1

Kilde: HMS-statistikk 2016/2017

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Ser du etter åndedrettsvern som arbeiderne har lyst til å
bruke? Her er noen favoritter fra hvert produktutvalg.
3M™ Aura™ støvmasker 9300+ serien
9300+ serien kombinerer banebrytende ideer, teknologi og
materialer i et praktisk, sammenleggbart design med tre paneler.
Egenskaper inkluderer ny filterteknologi med lav pustemotstand
så det er lettere å puste gjennom hele skiftet, et preget toppanel
som reduserer dugg på vernebriller, en avrundet kant for
forbedret kompatibilitet med vernebriller og en hakeklaff som
gjør den lettere å tilpasse.

3M™ Halvmaske i 6500
og 7500 serien

3M™ Scott™ Vision 3
Helmaske

3M Luftforsynte
åndedrettssystemer

6500 og 7500 serien gir
ekstremt høy nivåer av
brukerkomfort og god
passform for en rekke
ansiktsformer og -størrelser.
De fungerer som et fleksibelt
system for tilkobling til
en rekke gass-, damp- og
partikkelfiltre fra 3M.

Vision 3 gir brukeren
enestående komfort og sikt.
Tilgjengelig i 4 størrelser
med en rekke hodestropper
og porter. Vision 3 serien kan
brukes alene eller sammen
med vårt store utvalg av
partikkel- og/eller gass- og
dampfiltre, eller med alle
3M™ Scott™ Fire & Safety
åndedrettsvern.

Våre batteriturbosystemer
kombinerer ytelse, beskyttelse
og funksjonalitet med
moderne, stilig design med lav
vekt og svært god komfort.
Det hele er et kompatibelt
system der turboen kan
kombineres med en rekke ulike
hetter og hjelmer.

3M™ Halvmaske i 6500
serien har også en praktisk
hurtiglåsdesign som gjør det
unødvendig å fjerne hjelm eller
visir ved senking og heving av
masken.

Hvis du vil ha mer informasjon om produktene våre, kan du ringe 3M Avdeling
Verneprodukter på 06384 eller besøke www.3M.no/vern.

3
3M SafeTea Break
Hørsel

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern

20

Hørsel
Kort 1

Sett scenen og engasjer tilhørerne
Bryt isen

Spør gruppen om hvilke lyder de liker best. Nedenfor er noen punkter for å få samtalen
i gang. Hvis du kjenner gruppen godt, kan du ta med ting de er interessert i. Se om du
kan bli enig med gruppen om hva som er den viktigste lyden for dem.

Latter med kamerater
på puben?

Familieprat ved
middagsbordet?

Spiller
favorittmusikken
din?

Hører
på barna dine
som leser?

På kino for å se
en fin film?

Eksempel for å
sette scenen

En av historiene fra HSE-nettstedet er fra Emily, som arbeider i tekstilindustrien.
Hun skjønte hun hadde et problem med hørselen i alder av 40 år, da hun ikke kunne
høre telefonen ringe. Utstyret hun brukte på jobben hver dag, på hvert eneste skift,
genererte veldig høye støynivåer. Det var ingen vernetiltak mot støy, og hun brukte
ikke det utleverte hørselvernet. Når du har mistet hørselen, får du den aldri tilbake,
enten du er ung eller gammel.

Forklar hvordan
hørselsskade
oppstår

Du kan vise bildet på baksiden av dette kortet med forskjellen på friske og skadde
hårceller. Gi denne korte forklaringen sammen med bildene.

Et godt
tips:

Hørselen kan bli skadet av kontinuerlig eller plutselig eksponering for skadelig støy.
Hørselsskade oppstår når hårcellene i det indre øret som fanger opp ulike lyder, blir
ødelagt av den skadelige støyen. Denne skaden er uopprettelig.
Be gruppen om å diskutere hvordan hørselsvansker kunne påvirke dagliglivet deres.
Du kan gjøre dette emnet mer engasjerende ved å be gruppen om å tenke tilbake på
lydene de identifiserte i innledningen.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Sunne celler

Skadde celler

Alvorlig skadde
celler

Her er en rask guide til hørselsskader:
ŔŔ Uskadelig lyd (som bølger som bryter forsiktig mot
en strand) vil neppe gjøre skade på hårcellene.
ŔŔ Skadelig lyd (som større bølger som hamrer mot land) skader
gradvis hårcellene i det indre øret – de kastes frem og tilbake.
Når skaden er gjort, kan hårcellene ikke erstattes. Hørselstapet
er permanent.
ŔŔ Svært skadelig lyd (som en tsunami) kan forårsake skade mye
raskere. Det første tegnet på skade er ringing/piping i ørene.
Hårcellene har fått seg en skikkelig omgang og er nærmest
i sjokk. De fortsetter faktisk å dirre lenge etter at lyden har
stoppet. Skjer dette ofte nok, tar det ikke lang tid før hørselen
forverres av at hårcellene dør.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Hørsel
Kort 2

Identifiser potensielle risikoer
og personlig ansvar
Begynn med å
diskutere de
potensielle
hørselsrisikoene
på arbeidsplassen

ŔŔ Sett opp en liste over områder i arbeidsmiljøet der støyfarer er til stede.

Be deretter om
forslag til hvordan
støyrisikoen kan
reduseres

Hvis tilhørerne ikke har noen ideer, kan du foreslå dette:

ŔŔ Få gruppen til å kategorisere hvor hørselvern er obligatorisk eller valgfritt.

ŔŔ Riktig bruk av utstyr for støykontroll og arbeidsmetoder.
ŔŔ Bruke utlevert hørselvern riktig og til enhver tid.
ŔŔ Ta vare på hørselvernet og melde fra om problemer.
ŔŔ Advare kolleger hvis du skal gjøre noe som medfører mye støy.

Fremhev mulige
hindringer for å
redusere disse
risikoene

Spør teamet hva som hindrer oss fra å redusere risikoen:
ŔŔ Hvor stort er problemet med manglende bevissthet om støyen fra verktøy og
maskiner som brukes?
ŔŔ Hvilke hindringer har vi når det gjelder kommunikasjon? Hvilke utfordringer gir bruk
av hørselvern når man skal kommunisere med kolleger og høre alarmer og signaler?
ŔŔ Hvordan føles det å bruke hørselvern på et langvarig skift?
ŔŔ Er hørselvernet utiltalende å se på og kjenne på?
ŔŔ I hvilken grad mener gruppen at korte tidsfrister er viktigere enn å bruke hørselvern?

Et godt
tips:

Spør om noen kjenner folk som lider av hørselsproblemer som kan skyldes eksponering
for høyt støynivå på jobben? Hvis ja, snakker vedkommende noen gang om hvordan
problemene kunne ha vært unngått?

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Det følgende eksemplet kan virkeliggjøre emnet og engasjere de
av tilhørerne som har en "praktisk" læringsmetode.
Det er noen fine verktøy på Internett som du kan
bruke til å vise hvordan det er å ha hørselstap. Bare
skriv inn "hearing loss simulator" i søkefeltet. Du
kan bruke et av disse for å få tilhørerne til å forstå
hvordan hørselstap oppleves.
Riktig tilpasning av øreproppen er viktig. Ta gjerne
med ørepropper fra din egen arbeidsplass og
vis hvordan de skal tilpasses. Du kan også bruke
videoene på 3Ms nettsted: www.3M.co.uk/hearing

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Hørsel
Kort 3

Avslutt økten med forslag
til forbedringer
Potensielle
forbedringer

Oppsummer eventuelle forslag som er kommet. Om nødvendig kan forslagene nedenfor
brukes som utgangspunkt. Velg elementene du har tenkt å implementere.
ŔŔ Understrek viktigheten av å uttrykke bekymring om skadelig støy på
arbeidsplassen. Sørg for at alle vet hvordan de skal rapportere støyfarer.
ŔŔ Bruker kollegene dine hørselvern når de skal? Kan din aktivitet sette
hørselen deres i fare?
ŔŔ Merk støyende verktøy for å minne om støyfaren.
ŔŔ Bruk plakater til å minne arbeiderne på hva slags hørselvern de skal bruke
i støyfylte omgivelser.
ŔŔ Kontroller at hørselvernet eller øreproppene sitter riktig, og ikke ta dem
av for å snakke med kolleger.

Gi en oversikt
over bedriftens
retningslinjer
og prosesser

Her har du sjansen til å minne gruppen om vernetiltakene som organisasjonen allerede
har på plass, og retningslinjene som skal følges. Dette kan omfatte innkjøp av mer
stillegående maskiner, vernetiltak mot støykilden eller -banen, innelukking av støyende
maskiner, spesielle hørselvernsoner eller endring av en prosess for å fjerne et støyende
element.

Oppsummer
3M SafeTea
Break-økten

ŔŔ Takk gruppen for innspillene.
ŔŔ Oppsummer hovedpunktene og tiltakene.
ŔŔ Antyd en tidsramme for tilbakemelding på saker som ikke kunne besvarer i økten.

En tanke til slutt:

Støyforårsaket hørselstap kan ikke reverseres, men det kan forebygges.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Tidlige tegn på støyindusert hørselstap er:
ŔŔ

Familien klager på at lyden på TV-en er for høy.

ŔŔ

Du har vanskelig for å bruke telefonen.

ŔŔ

 u må konsentrere deg for å lytte, og har
D
vanskelig for å høre samtaler.

20 000

personer led av støyindusert
hørselstap i fjor – som følge av
eller forverret av arbeidet.1

Støyindusert
hørselstap kan

100 %

kan forebygges2

Forskrift om støykontroll på arbeidsplassen av 2005
80

85

Nedre tiltaksverdi
for eksponering

Øvre tiltaksverdi for
eksponering

Individuelle arbeidere må
utstyres med hørselvern
når tiltaksverdien
overstiges.

Hørselvern må brukes når
lydnivået overstiger den
øvre tiltaksverdien.

1

Kilde: https://www.actiononhearingloss.org.uk/yourhearing/about-deafness-and-hearing-loss/statistics.aspx

2

Kilde: http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/deafness/
index.htm

87 90

135

137

Toppnivå ved
nedre tiltaksverdi
for eksponering
Eksponeringsgrenseverdi
på 87 desibel, der det tas
hensyn til en eventuell
redusert eksponering ved
bruk av hørselvern.
Arbeiderne må ikke
eksponeres over denne
grensen.

Twitter: @3MSafetyUK

140 dB(A)

Toppnivå ved
grenseverdi

Toppnivå ved øvre
tiltaksverdi for
eksponering

Webside: www.3M.no/vern
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Ser du etter hørselvern som arbeiderne har lyst til å bruke?
Her er noen favoritter fra hvert produktutvalg.
3M Ørepropper
3M tilbyr en rekke ørepropper, inkludert rullbare,
pod, formstøpte og med bøyle.
De passer til ulike øretyper og
støynivåer, slik at det er lett
å finne en ørepropp for alle
arbeidere.

3M Hørselvern (passive)
Et populært valg i hørselvern
med sine stive kopper og myke
plastputer som tetter rundt ørene
for å redusere støyen. En rekke
dempinger er tilgjengelige, samt
versjoner for hjelmmontering eller
med nakkebøyle.

3M Kommunikasjonsløsninger
Beskytter brukerne mot
støyfylte omgivelser og lar
dem kommunisere. Dette kan
forbedre produktiviteten,
hindre at arbeiderne føler seg
isolert og lar dem høre viktige
varselsignaler og alarmer uten
å måtte fjerne hørselvernet.

3M™ One Touch™ Pro
Øreproppdispenser
One Touch Pro
Øreproppdispenser gir praktisk
tilgang til hørselvern for travle
ansatte. Det er bare å vri for å
få ut én og én ørepropp – hver
gang. Den frittstående eller
vegghengende dispenseren kan
fylles om og om igjen med One
Touch Refillpakninger med våre
mest populære 3M™ E-A-R™
ørepropper.

Alle brukere er forskjellige. Selv
etter at du har funnet det rette
produktet til dem, hvordan sikrer
du at de har tilstrekkelig individuell
beskyttelse?
3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear-valideringssystemet
måler 3M-hørselvernets faktiske
beskyttelsesnivå i den ansattes øre, noe
som gir nøyaktige og målbare resultater.
Testlederne kan sjekke begge ører samtidig,
så de får mer tid til å lære opp de ansatte i
viktigheten av tilpasning av passform.

Hvis du vil ha mer informasjon om produktene våre, kan du ringe 3M Avdeling
Verneprodukter på 06384 eller besøke www.3M.no/vern.

4
3M SafeTea Break
Berøring

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Berøring
Kort 1

Sett scenen og engasjer tilhørerne
Bryt isen

Begynn med en liten lek. Dette får alle til å være med.
ŔŔ Be gruppen om å rekke én hånd i været.
ŔŔ Be alle som liker matlaging, om å ta
ned hånden.
ŔŔ Be alle som leser aviser, om å ta ned
hånden.
ŔŔ Be til slutt alle som kler på seg selv,
om å ta ned hånden.
Alle skal nå ha tatt ned hånden. Hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS) er invaliderende
og kan påvirke dagliglivet. De som lider av dette, har kanskje ikke de detaljerte
håndbevegelsene de trenger for å delta i aktivitetene de liker. Enkelte klarer kanskje
ikke å kneppe knapper selv.

Eksempel for å
sette scenen

En av historiene fra HSE-nettstedet er fra Paul, en mekaniker i 50-årene som brukte
en rekke elverktøy før han ble ufør med "likfinger" som følge av vibrasjon. Han merker
nå at det er mange ting han ikke lenger kan gjøre med hendene sine. "Jeg måtte slutte
med mange av hobbyene jeg drev med, som svømming og fisking, men det som er
mest frustrerende, er daglige gjøremål som å børste tennene – tommelen og de andre
fingrene kan ikke holde børsten ordentlig."

Tegn og
symptomer

Symptomene på HAVS er prikking og nummenhet i fingrene, som i begynnelsen er
midlertidig men raskt kan bli permanent. Man kan ikke føle ting med fingrene og mister
styrken i hendene. Under kalde og våte forhold kan fingrene bli hvite og deretter røde,
og gi betydelige smerter.

Et godt
tips:

Gå tilbake til de hverdagslige gjøremålene du startet med i innledningen. Be folk om å
nevne andre vanlige ting de ikke kan gjøre hvis de får HAVS. Få dem til å tenke på både
privatliv og arbeid. Når du får folk til å tenke utenfor den vanlige jobbsammenhengen,
blir emnet mer engasjerende.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Virkningene av HAVS kan merkes med
følgende tegn:

Prikking i fingrene eller
tap av styrke

Hvite fingertupper

Røde fingertupper

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Berøring
Kort 2

Identifiser potensielle risikoer
og personlig ansvar
Begynn med å
diskutere de
potensielle
HAV-farene på
arbeidsplassen

Sett opp en liste over områder i arbeidsmiljøet der HAV-farer er til stede. Ta med noen
egne eksempler, som:
Regelmessig arbeid med
vibrerende maskineri
i mer enn 4 timer om
dagen.

Daglig bruk av
håndholdt
elverktøy.

Utføre regelmessige
oppgaver som krever
mye manuell kraft.

Arbeid på trange
steder som påvirker
kroppsholdningen
din.

Arbeid i kalde
eller fuktige
omgivelser.

Alle disse aktivitetene medfører risiko for hånd-arm vibrasjon.
Be deretter
om forslag
til hvordan
risikoen kan
reduseres

Følgende eksempler kan være nyttige:
ŔŔ Reduser vekten av gjenstandene og hvor langt de skal flyttes.
ŔŔ Bruk håndverktøy med optimal kraft.
ŔŔ Bruk verktøy og produkter med lite vibrasjoner.
ŔŔ Del opp arbeidsperiodene med jobbrotasjon.
ŔŔ Hvis du har vondt, si fra til lederen din eller HMS-avdelingen.

Fremhev mulige
hindringer for å
redusere disse
risikoene

Spør teamet hva som hindrer oss fra å redusere risikoen. Disse hindringene kan danne
grunnlag for en handlingsplan. Du kan bruke en arktavle for å lage en liste med innspill
fra gruppen:
ŔŔ I hvilken grad mener gruppen at stramme tidsfrister er viktigere enn å beskytte seg?
ŔŔ Hvilke elverktøy eller slipemidler trenger vi, og er de tilgjengelige?
ŔŔ I hvilken grad er en "machokultur" til hinder for at retningslinjene følges?
ŔŔ Hvor viktig er det å lytte til kroppen og kjenne sine begrensninger i stedet for
å presse seg maksimalt?

Et godt
tips:

Spør om noen kjenner noen som lider av HAVS? Hvis ja, snakker vedkommende
noen gang om hvordan problemene kunne ha vært unngått? Dette er en god måte
å anskueliggjøre problemet på. Du kan alltid bruke historien fra det første kortet
som utgangspunkt for diskusjonen.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Det følgende eksemplet kan virkeliggjøre emnet og engasjere
de av tilhørerne som har en "praktisk" læringsmetode.
Ta med et par håndholdte elverktøy som brukes
på arbeidsplassen. Inspiser hvert verktøy som en
gruppe og vurder om verktøy er i god stand for å
minimere hånd-arm vibrasjon. Her er noen ting
å se etter:
ŔŔ At verktøyet og forbruksmateriellet er konfigurert og brukes
i henhold til produsentens anvisninger.
ŔŔ Sjekk tilstanden til tetninger, lagre osv.
ŔŔ Sjekk tilstanden til skjæreelementer og andre roterende
elementer.
ŔŔ Sjekk for slitasje på spindler – dette kan påvirke verktøyets
balanse.
ŔŔ Sjekk tilstanden til eventuelle funksjoner for vibrasjonsisolasjon.
ŔŔ Bruk riktig lufttrykk, hvis aktuelt.
For mer informasjon se:
www.hse.gov.uk/vibration/hav/roadshow/amb5.pdf

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Berøring
Kort 3

Avslutt økten med forslag
til forbedringer
Potensielle
forbedringer

Oppsummer eventuelle forslag som er kommet. Om nødvendig kan forslagene nedenfor
brukes som utgangspunkt. Velg elementene du har tenkt å implementere.

Sørg for at du
utfører kontroll og
vedlikehold som
anbefalt i maskinens
bruksanvisning.

Veksle
mellom
vibrerende og
ikke-vibrerende
arbeid.

Sørg for
Der
at verktøy og
det er mulig,
forbruksmateriell
skal alt arbeid være er i god stand.
forsvarlig klemt til
enhver tid.

Velg
og bruk
riktig verktøy
for jobben.

Gi en oversikt
over bedriftens
retningslinjer
og prosesser

Minn gruppen om vernetiltakene som organisasjonen allerede har på plass, og
retningslinjene som skal følges. Generelt er det slik at hvis arbeiderne regelmessig
eksponeres for vibrerende verktøy i mer enn fire timer daglig, kan de være utsatt for risiko.

Oppsummer
3M SafeTea
Break-økten

ŔŔ Takk gruppen for innspillene.

Det er en nyttig kalkulator på HSE-nettstedet for å vurdere en arbeiders eksponering
for vibrasjon gjennom dagen: www.hse.gov.uk/vibration/hav

ŔŔ Oppsummer hovedpunktene og tiltakene.
ŔŔ Antyd en tidsramme for tilbakemelding på saker som ikke kunne besvarer i økten.

En tanke til slutt:

HAVS kan ikke reverseres, men det kan forebygges.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Faktum 1
Nesten 2 millioner mennesker er utsatt for HAVS –
særlig dem som arbeider innen bygg/anlegg og
relaterte bransjer1 .

Den mest effektive måten å kontrollere
eksponering for hånd-arm vibrasjon på,
er å se etter nye eller alternative arbeidsmetoder
som eliminerer eller reduserer eksponering for
vibrasjon.

Visste
du?

Faktum 2
Jo mer langvarig eksponering, jo verre
symptomer – men hvor fort det forverrer seg,
varierer fra person til person.

1

Kilde: www.hse.gov.uk/VIBRATION/hav/index.htm

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern

34

Vil du beskytte arbeiderne mot hånd-arm vibrasjon (HAV)?
3M™ Cubitron™ II sliperondeller skjærer rent gjennom
metall, gjør prosessen raskere og reduserer eksponeringen
for vibrasjon.
Tilsynelatende kan to sliperondeller se like ut, bortsett fra
etiketten og prisen. Men er det noen andre forskjeller?
Konvensjonelle slipemidler
Konvensjonelle keramiske slipemineraler er ujevne.
I stedet for en ren, maskinell handling, har kornet
en tendens til å «pløye» seg gjennom metallet, noe
som fører til at varme bygger seg opp, som igjen
resulterer i et langsommere kutt og kortere levetid
på produktet.

Cubitron II-slipeprodukter
Det presisjonsformede keramiske slipemineralet
i Cubitron II sliperondeller brytes kontinuerlig
i stykker for å danne skarpe spisser og kanter –
dermed skjærer de renere og raskere, holder
seg kjøligere og varer lenger.

Bytt ut slipeproduktene dine med Cubitron II for
å fordelen av neste generasjons slipeteknologi og
beskytte arbeiderne.

Sammenligning av levetid og hastighet for
sliperondeller
4.0
Relativ skala (ganger bedre)

De viktigste faktorene som påvirker HAV, er
vibrasjonsstyrken og eksponeringstiden. Ved å
skjære raskere med Cubitron II-slipeprodukter
kan du få jobben gjort på kortere tid. Når det
brukes mindre tid på kutting og slipping, blir det
mindre «triggertid» for operatøren, og mindre
eksponering for vibrasjon.

3M
Konkurrerende
produkt A

3.0

2.0

1.0

0.0
Rondellens
levetid

Rondellhastighet

Hvis du vil ha mer informasjon om produktene våre, kan du ringe 3M på 06384 eller
besøke www.3M.no.
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3M SafeTea Break
Hud

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Hud
Kort 1

Sett scenen og engasjer tilhørerne
Bryt isen

Be gruppen om å ta en titt på hendene sine og tenke på alt det de bruker dem til i løpet
av en vanlig dag. Få alle til å skrive ned tre av disse tingene på en Post-it®-lapp. Du kan
gi noen eksempler for å få dem i gang:

Knytte
skolisser?

Bruke verktøy
på jobben?

Kaste en ball til
hunden?

Holde barnet ditt
i hånden?

Be gruppen om å dele eksemplene sine, og velg de 3 vanligste.
Eksempel for å
sette scenen

En av historiene fra HSE-nettstedet gjelder arbeidere i Bristol som ble eksponert for
farlige kjemikalier i en fireårsperiode, noe som førte til at de fikk sykdommen allergisk
kontaktdermatitt. En av dem led i fire år av at huden fikk blemmer, sprekker, sår og
væskedannelse på grunn av denne sykdommen. To andre ansatte fikk også symptomer på
allergisk dermatitt, der fingrene og hendene ble så hovne og blemmefylte at den ene ikke
kunne knappe skjorten uten at huden på fingrene sprakk. Alle de tre ansatte hadde arbeidet
med fotografiske kjemikalier. Selskapet fikk bøter på i alt 100 000 pund og måtte betale
30 000 i erstatning. De fikk 30 000 i bot for brudd på loven om helse og sikkerhet på
arbeidsplassen av 1974, og 10 000 for 6 separate brudd på forskriftene om helseskadelige
stoffer (COSHH) for ikke å ha utført tilstrekkelig risikovurdering, ikke å ha hindret eller
kontrollert at de ansatte ble eksponert for kjemikalier, og for ikke å ha noen helseovervåking
av ansatte i risikogruppen. De fikk også en bot på 10 000 pund for ikke å ha rapportert et
tilfelle av allergisk kontaktdermatitt.

Forklarer
tegnene eller
symptomene på
dermatitt

Tegnene, symptomene og virkningene av skade kan omfatte:
ŔŔ Tørr, rød, kløende hud.
ŔŔ Avskalling, blemmer og sprekker.
ŔŔ Hevelser og smerte.
ŔŔ Hudirritasjon.
ŔŔ Hudsensibilisering og allergi.
Disse symptomene kan føre til tap av produktivitet og sykefravær og påvirke
privatlivet ditt.

Et godt
tips:

Gå tilbake til tingene som er identifisert i innledningen. Diskuter hvordan en smertefull
og kanskje pinlig hudsykdom kan påvirke noen av tingene som gruppen nevnte.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Yrkesrelatert hudsykdom
Dermatitt med
skorpedannelse og
fortykkelse av huden

Dermatitt med rød hud

Dermatitt med hevelser

Allergisk
kontaktdermatitt

Bildene er hentet fra HSE-nettstedet,
www.hse.gov.uk/skin/imagelibrary.htm

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Hud
Kort 2

Identifiser potensielle risikoer
og personlig ansvar
Begynn med å
diskutere de
potensielle
hudrisikoene på
arbeidsplassen

ŔŔ Du kan be gruppen om å identifisere bruksområder, maskineri eller prosesser der
huden kommer i hyppig og langvarig kontakt med kjemikalier, løsemidler, lim,
maling eller lateksgummi.

Be deretter
om forslag
til hvordan
hudrisikoen kan
reduseres

Her er noen områder du kan ta med:

ŔŔ Husk å ta med naturlige stoffer som vann, matingredienser og trestøv som kan
skape problemer ved langvarig eksponering.

ŔŔ Fremhev vernetiltakene som er på plass.
ŔŔ Nevn eventuelle farlige stoffer som nylig er eliminert
eller erstattet.
ŔŔ Snakk om avtrekkssystemer.
ŔŔ Diskuter tekniske vernetiltak, inkludert automasjon, for å unngå hudkontakt.
ŔŔ Kommenter innføringen av trygge arbeidsavstander.
ŔŔ Om nødvendig, utlevering av egnet personlig verneutstyr.

Fremhev mulige
hindringer for å
redusere disse
risikoene

Spør teamet hva som hindrer oss fra å redusere risikoen. Disse hindringene kan danne
grunnlag for en handlingsplan:
ŔŔ Hvilke andre tekniske vernetiltak kreves?
ŔŔ I hvilken grad mener gruppen at stramme tidsfrister er viktigere enn å bruke
hudvern?
ŔŔ Hvilken rolle spiller utformingen av arbeidsplassen?
ŔŔ Hvilken forståelse har de av de ulike typene hansker som er tilgjengelige?
ŔŔ Hva slags personlig verneutstyr mener de bør være tilgjengelig for å beskytte
huden?

Et godt
tips:

Spør om noen kjenner folk som lider av hudproblemer som kan skyldes eksponering
for farlige stoffer på jobben? Hvis ja, snakker vedkommende noen gang om hvordan
problemene kunne ha vært unngått? Dette er en god måte å anskueliggjøre
problemet på.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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De følgende eksemplene
kan virkeliggjøre emnet og
engasjere de av tilhørerne
som har en "praktisk"
læringsmetode.
For å vise den nedsatte
fingerferdigheten som
dermatitt kan føre til, kan
du be noen i gruppen om
å ta på seg tykke hansker.
Hanskene gjør det vanskelig
å utføre finmotorikk med
fingrene. Be deltakerne
om å gjøre ting som krever
fine fingerbevegelser, for
eksempel å knappe skjorten,
skrive navnet sitt og bruke
kniv og gaffel. Er det bestemte
oppgaver som arbeiderne
utfører, som blir vanskeligere
med nedsatt fingerferdighet?
Spør gruppen hvordan dette
vil påvirke privatlivet deres?

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Hud
Kort 3

Avslutt økten med forslag
til forbedringer
Potensielle
forbedringer

Oppsummer eventuelle forslag som er kommet. Om nødvendig kan forslagene nedenfor
brukes som utgangspunkt. Velg elementene du har tenkt å implementere.

Sjekk huden
visuelt med jevne
mellomrom for å påvise
tørr, avskallende, skjellet,
sprukken eller
hoven hud.

Svar øyeblikkelig
på eventuelle tegn og
symptomer på skade,
Sjekk for
og oppfordre til tidlig
tidlige tegn på
rapportering.
dermatitt.

Hvis en jobb
krever hansker,
må det sørges for at
hanskene er av riktig
størrelse og at de brukes,
oppbevares og skiftes ut
etter produsentens
anvisninger.

Gi en oversikt
over bedriftens
retningslinjer
og prosesser

Minn gruppen om hierarkiet av vernetiltak som organisasjonen allerede har på plass,
og retningslinjene som skal følges. Dette kan omfatte eliminering av farlige stoffer,
erstatning av materialer eller innføring av tekniske vernetiltak for å begrense hudens
eksponering for stoffene.

Oppsummer
3M SafeTea
Break-økten

ŔŔ Takk gruppen for innspillene.
ŔŔ Oppsummer hovedpunktene og tiltakene.
ŔŔ Antyd en tidsramme for tilbakemelding på saker som ikke kunne besvarer i økten.

En tanke til slutt:

Spør gruppen om de kunne ha nytte av litt opplæring i hudpleieprodukter fra en
ekspert på hudpleie. Hvis ha, er dette noe du lett kan få i stand for å utnytte effekten
av denne økten?

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Faktum 1
Dermatittsymptomer begynner vanligvis
med irritasjon og rødhet. Hevelser kan også
forekomme, fulgt av blemmer ved infeksjon
i huden.

Visste
du?

Det kan høres ufarlig ut, men arbeid med våte
hender og regelmessig kontakt med såpe og
rengjøringsmidler er fortsatt den vanligste
årsaken til yrkesrelatert kontaktdermatitt.

Faktum 2
Symptomene på dermatitt kan være så ille at det
ikke er mulig å fortsette å arbeide.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Ser du etter beskyttelse mot hudfarer som arbeiderne
har lyst til å bruke? Her er noen favoritter fra hvert
produktutvalg.
3M™ Vernedress 4520

3M™ Vernedress 4532+

3M™ Vernedress 4535

Laget av et svært lett og
pustende materiale som
gir beskyttelse mot farlige
partikler og begrenset
væskesprut.

Lagd av stoff med gode
pusteegenskaper og
spesialbelegg som gir
antistatisk beskyttelse og
forbedret væskeavvisning.

ŔŔ Strikk rundt hetten, anklene
og livet

ŔŔ Forsterket i skrittet

Kombinerer komfort og
beskyttelse på en glimrende
måte. Det mikroporøse PElaminatet foran på plagget
gir en god barriere mot
begrenset væskesøl, mens
det store, pustende SMMMSryggpanelet gir økt komfort.

ŔŔ Toveis glidelås med
forseglbar stormklaff
ŔŔ Hette med
3 paneler
ŔŔ Strikkede
mansjetter
ŔŔ Loer lite

ŔŔ Strikk rundt hetten, anklene
og livet
ŔŔ Toveis glidelås med
forseglbar stormklaff
ŔŔ Hette med
3 paneler
ŔŔ Strikkede
mansjetter
ŔŔ Loer lite

ŔŔ Strikk rundt hetten, anklene
og livet
ŔŔ Toveis glidelås med
forseglbar stormklaff
ŔŔ Strikkede
mansjetter
ŔŔ Loer lite

Vernedressene fra 3M™ har en rekke egenskaper – alt fra tekstiler som er
spesialbehandlet for bedre fleksibilitet og beskyttelse, til ryggpaneler med
gode pusteegenskaper for økt komfort.
Våre eksperter kan hjelpe deg med å identifisere farer og finne ut hvordan du
best beskytter dine ansatte mot dem.

Hvis du vil ha mer informasjon om produktene våre, kan du ringe 3M Avdeling
Verneprodukter på 06384 eller besøke www.3M.no/vern.
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Muskler, ben og ledd
Kort 1

Sett scenen og engasjer tilhørerne
Bryt isen

Spør gruppen hva de gjorde i helgen. Nedenfor er noen punkter for å få samtalen
i gang. Hvis du kjenner gruppen godt, kan du ta med eksempler som er relevante
for dem. Sett opp en liste over disse tingene – du skal bruke den senere.

Gå tur med
hunden

Drive med
sport

Danse

Leke med
barna

Hagearbeid

Eksempel for
å sette scenen

En ingeniør i Storbritannia var nesten ferdig med skiftet da han bøyde seg for å rydde
opp. Han fulgte ikke opplæringen han hadde fått, og bøyde seg med rette ben. Det
gjorde at han forstrakk korsryggen og ikke kunne arbeide på to uker. Da han kom
tilbake, sa han at det verste var at han ikke kunne løfte opp barnebarna sine på grunn
av den vonde ryggen.

Forklar
virkningen
av skade på
muskler, ben
og ledd

Symptomer på problemer med muskler, ben og ledd omfatter smerte og redusert
mobilitet. Smerten kan øke med tiden. Andre problemer som er søvnforstyrrelser,
stress og frustrasjon som lett kan påvirke familielivet generelt.

Et godt
tips:

Du kan vise bildet på baksiden av dette kortet med noen av områdene i kroppen som
kan bli påvirket.
Gå tilbake til eksemplene som gruppen identifiserte i innledningen. Be dem om å tenke
over om det hadde vært mulig å delta i disse aktivitetene hvis de hadde hatt redusert
mobilitet som følger av problemer med muskler, ben og ledd. Når du får folk til å tenke
utenfor den vanlige jobbsammenhengen, blir emnet mer engasjerende.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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De viktigste områdene
som kan bli rammet
av muskel- og
skjelettlidelser.
Nakke
Skuldre

Armer

Rygg – øvre del
og korsrygg
Håndledd
Fingre

Ben

Hofter

Knær

Føtter

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Muskler, ben og ledd
Kort 2

Identifiser potensielle risikoer
og personlig ansvar
Begynn med
å diskutere
oppgavene på
arbeidsplassen
som kan gi
skade på
muskler, ben og
ledd

Sett opp en liste over disse oppgavene, og la gruppen avgjøre hvilke som utgjør
høyest risiko. Her er noen typiske eksempler, men prøv å finne det som er relevant for
bedriften:

Be deretter
om forslag
til hvordan
risikoen kan
reduseres

Hvis tilhørerne ikke har noen ideer, kan du foreslå dette:

Regelmessige
Hyppige
Stor manuell
Løft over
Bruk av håndholdt
							
tunge eller
gjentakende
kraft nødvendig hodehøyde.
elverktøy.
gjentakende
bevegelser
for å bære
				
manuelle løft
av samme
eller flytte
til daglig.
kroppsdel.
arbeidsstykker.

ŔŔ Reduser vekten av gjenstandene og hvor langt de skal flyttes.
ŔŔ Bruk spaker og verktøy med lite vibrasjoner.
ŔŔ Del opp arbeidsperiodene med jobbrotasjon.
ŔŔ Bruk riktig verktøy til jobben, ikke bare det som ligger nærmest.
ŔŔ Ikke lid i stillhet, meld fra om problemer til en leder eller til yrkeshelseavdelingen.

Fremhev mulige
hindringer for å
redusere disse
risikoene

Spør teamet hva som hindrer oss fra å redusere risikoen. Disse hindringene kan danne
grunnlag for en handlingsplan:
ŔŔ I hvilken grad mener gruppen at stramme tidsfrister er viktigere enn å beskytte seg?
ŔŔ Hva slags verktøy og utstyr finnes det som kan redusere risikoen, og er disse
tilgjengelige på arbeidsplassen?
ŔŔ Hvor viktig er det å lytte til kroppen og kjenne sine begrensninger i stedet for
å presse seg maksimalt?
ŔŔ I hvilken grad har vi en "machokultur" eller et avslappet forhold til helse og
sikkerhet?

Et godt
tips:

Spør om noen kjenner noen som lider av yrkesrelaterte muskel-, ben- eller
leddproblemer? Hvis ja, snakker vedkommende noen gang om hvordan problemene
kunne ha vært unngått? Dette er en god måte å anskueliggjøre problemet på. Hvis
ingen svarer, kan du bruke eksemplet på det første kortet som utgangspunkt for
diskusjonen.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Det følgende eksemplet kan virkeliggjøre emnet og engasjere de
av tilhørerne som har en "praktisk" læringsmetode.
Et lite barn kan vise hvordan man løfter og bærer
ting. Søk på "toddler manual handling video", så
finner du flere eksempler du kan bruke.
Når dere har sett videoen, kan du spørre publikum
om å etterligne barnet og se hvor nær de kan komme
bevegelsene. Ikke bare er det en praktisk og morsom
demonstrasjon, dere kan også bedømme som gruppe
hvem som har den beste teknikken.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Muskler, ben og ledd
Kort 3

Avslutt økten med forslag
til forbedringer
Potensielle
forbedringer

Du kan oppfordre alle til å ta i bruk 3Ms Tenk i 30 sekunder (TF-30)-teknikk*.
Dette innebærer å ta 30 sekunder til
å stoppe og tenke bevisst over
oppgaven du skal utføre. I løpet av den
tiden skal du stille deg selv de fire
spørsmålene her, som du bør kunne
svare "ja" på.

1.

2.

For å levendegjøre TF-30 kan du
spørre noen i gruppen om å nevne
en vanlig oppgave i deres arbeidsdag
og hvordan de kan bruke teknikken
på den.

3.

Bruker jeg det
rette utstyret som
er stilt til rådighet
for oppgaven?

4.

Kjenner jeg
til farene og
risikoene ved
oppgaven jeg skal
utføre?

Har jeg en
sikker plan for
oppgaven?

Har jeg gjort
alt jeg kan for
å minimere
risikoen?

*For mer informasjon se modul 8
i denne pakken, som gjelder TF-30-tiltaket.

Gi en oversikt
over bedriftens
retningslinjer
og prosesser

Minn gruppen om hierarkiet av vernetiltak som organisasjonen allerede har på plass.
Dette kan omfatte opplæring og plakater på arbeidsplassen.
TILE-sekvensen er en annen tilnærming du kan bruke for utføring av manuelle
håndteringsoppgaver. Den innebærer at man skal vurdere oppgaven (task), individet,
lasten og miljøet (environment).
ŔŔ For mer informasjon kan du besøke 3Ms nettsted (www.3M.no/vern)
eller www.hse.gov.uk/msd/pushpull/risks.htm

Oppsummer 3M
SafeTea Breakøkten

En tanke til slutt:

ŔŔ Takk gruppen for innspillene.
ŔŔ Oppsummer hovedpunktene og tiltakene.
ŔŔ Antyd en tidsramme for tilbakemelding på saker som ikke kunne besvarer i økten.

Husk at hvis du vil få mest mulig ut av helgene, må du ta vare på deg selv på jobben om
hverdagene.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern
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Faktum 1
Totalt antall tilfeller av muskel- og skjelettlidelser
i 2016/2017 var 507 000, noe som utgjør nesten
halvparten av alle yrkesrelaterte sykdomstilfeller.

Visste
du?

En undersøkelse av arbeidsstyrken anslår at
de vanligste arbeidsaktivitetene som forverrer
ryggplager, er manuell håndtering, arbeid i
ubekvemme eller trettende stillinger og ulykker
på arbeidsplassen.

Faktum 2
Antall nye tilfeller av muskel- og skjelettlidelser
i 2016/2017 var 159 000.

Kilde: HSE muskel- og skjelettlidelser i
Storbritannia 2016/2017.

Twitter: @3MSafetyUK
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Vil du beskytte arbeiderne mot muskel- og skjelettskader?
Her er noen favoritter fra hvert produktutvalg.
3M™ Safety-Walk™ putematte
Reduserer ubehag og muskelsmerter ved å gi dempet støtte fordelt
langs bunnen av skoen. Disse mattene anbefales for bruk ved
monterings- og produksjonsområder i fabrikker og andre områder
der arbeidere står eller går.
De tre versjonene som er tilgjengelige, er:

5270E
Denne versjonen er tilgjengelig med kanter for å tillate trafikk
med hjul, og er motstandsdyktig mot olje og fett. Den egner seg
i miljøer med mye fottrafikk.

5100
Denne matten har en åpen konstruksjon for enkel rengjøring,
og muliggjør enkel trafikk av typiske traller over overflaten.
Vinylkonstruksjonen tillater enkel trafikk med traller over overflaten,
i tillegg til at den gir utmerket motstand mot en rekke kjemikalier,
fett og vaskemidler som er vanlige i industriomgivelser eller der
mat tilberedes.

3270E
Denne versjonen er oljebestandig og moderat kjemikaliebestandig,
og er egnet for miljøer med mye fottrafikk.

3M™ FUTURO ™ støttebandasjer
FUTURO™ og støtter er designet for at
brukere skal leve et optimalt liv og få mer
ut av hverdagen. FUTURO™ støttebandasjer
er utviklet av medisinske spesialister og
ingeniører og gir komforten, støtten og
passformen du trenger for å få mer ut av
arbeid og fritid.

Hvis du vil ha mer informasjon om produktene våre, kan du ringe 3M på 06384 eller
besøke www.3M.no.
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Velvære
Kort 1

Sett scenen og engasjer tilhørerne
Bryt isen

Be hver enkelt om å nevne én ting de vil legge til i "rom 101" (altså noe som frustrerer
eller opprører dem) og én ting som får dem til å slappe av. Du kan bruke denne
informasjonen senere.

Eksempel for å
sette scenen

En casestudie fra HSE forteller historien om David, som fikk en ny stilling på et annet
sted etter at de ansatte i hans avdeling ble bedt om å søke på jobbene sine på nytt.
Etter en øyeoperasjon var David følsom for skarpt lys og hadde vansker med å kjøre
i mørke. Den tidligere stillingen hans var tilpasset for å oppfylle disse behovene, men
forespørslene til den nye sjefen hans om tilpasning ble avslått.
I flere uker hadde David søvnvansker, hadde vanskelig for å konsentrere seg på
jobben og ble irritabel hjemme. Blodtrykket og hjertefrekvensen hans økte, og David
ble sykmeldt i to uker. Etter dette, og etter et konstruktivt møte med toppledelsen,
kunne David vende tilbake til sitt opprinnelige arbeidssted med alle de nødvendige
justeringene.1

Tegn og
symptomer

Tegn på stress kan omfatte:
ŔŔ Tap av motivasjon og/eller produktivitet.
ŔŔ Lett for å ta til tårene eller økt aggresjon.
ŔŔ Dårlig konsentrasjonsevne eller hukommelse.
ŔŔ Humørsvingninger.
ŔŔ Nervøsitet eller depresjon.
ŔŔ Endring i søvnmønster eller spise-/drikke-/røykevaner. 2

Et godt
tips:

Stress kan være et vanskelig samtaleemne – ta ledelsen ved å fortelle om dine egne
eksempler for rom 101 og avslapning.

1

Statistikk over yrkesrelatert stress, nervøsitet og depresjon i Storbritannia 2015, HSE

2

http://www.hse.gov.uk/stress/signs.htm
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Faktum 1
Totalt antall tilfeller av yrkesrelatert stress,
depresjon eller nervøsitet i 2016/17 var 526 000,
en prevalensrate på 1610 per 100 000 arbeidere.1

Visste
du?

Stress kan vise seg på mange måter, men det
fører ofte til atferdsendring. Enkelte tegn er bare
merkbare for personen selv, så det er viktig å
vurdere hvordan du føler deg i tillegg til å være
oppmerksom på andre rundt deg. 2

Faktum 2
I 2016/17 utgjorde stress, depresjon og nervøsitet
40 % av alle yrkesrelaterte helseproblemer og 49 %
av alle tapte arbeidsdager på grunn av dårlig helse.2

1

Statistikk over yrkesrelatert stress, nervøsitet og depresjon i Storbritannia 2016/17, HSE

2

www.hse.gov.uk/stress
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Velvære
Kort 2

Identifiser potensielle risikoer
og personlig ansvar
Begynn med
å diskutere
faktorene som
kan utløse
stress på
arbeidsplassen

ŔŔ Jobbkrav: arbeidsbelastning, arbeidspartnere og arbeidsmiljø.
ŔŔ Kontroll: hvilken innflytelse du har på måten du gjør jobben din på.
ŔŔ Støtte: oppmuntring og utstyr fra ledelse og kolleger.
ŔŔ Funksjon: mulighet til å bidra positivt til organisasjonen.
ŔŔ Endring: hvordan dette blir administrert og kommunisert.
ŔŔ Forhold: unngå konflikt og håndtere uakseptabel atferd.1

Be deretter
om forslag
til hvordan
stressrisikoen
kan reduseres

ŔŔ Gjenkjenn faresignalene hos deg selv og kolleger.

Fremhev mulige
hindringer for å
redusere disse
risikoene

ŔŔ Sjenanse – men husk at stress er naturlig og påvirker oss alle.

ŔŔ Snakk med linjelederen eller en erfaren kollega hvis noen av faktorene vi har snakket
om, påvirker deg negativt eller du har bekymringer om noen andre i teamet ditt.
ŔŔ Ta vare på deg selv – regelmessig mosjon og godt kosthold gjør deg mer
motstandsdyktig. 2

ŔŔ Vet ikke hvem man skal snakke med.
ŔŔ Bekymring for at det kan skade fremtidige jobbmuligheter hvis det ser ut til at man
ikke takler det – husk at for mye stress påvirker arbeidet ditt negativt, men ved å
håndtere presset kan du yte ditt beste.
Avslutt kort 2 ved å si at linjeledere / HR / tillitsvalgte / eventuelle hjelpelinjer som
bedriften bruker, er første kontaktpunkt.

Et godt
tips:

Koble tingene som gruppen vil legge til i rom 101, til faktorene som forårsaker stress
på arbeidsplassen og tingene som gir avslapning, til forslag om hvordan stress kan
forebygges.

1

INDG430, Slik takler du stress på arbeidsplassen, HSE

2

NHS One You
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Velvære
Kort 3

Avslutt økten med forslag
til forbedringer
Potensielle
forbedringer

Gi nyttige tips som teamet kan følge, og be om innspill fra dem.
ŔŔ Forutse tidene eller aktivitetene som sannsynligvis gjør deg stresset – planlegg
hvordan du skal takle det. Prøv å prioritere og organisere arbeidet.
ŔŔ Vit hvem som er det første kontaktpunktet.
ŔŔ La deg føle deg stresset og finn et konstruktivt utløp for det. For noen hjelper det
med mosjon eller å skrive ned tankene sine for å behandle følelsene.
ŔŔ Ta vare på kollegene dine – et vennlig fjes og et lavmælt tilbud om hjelp kan gjøre mye.
ŔŔ Ta om mulig de ansatte med på råd om endringer, arbeidsmønstre og utstyr.

Gi en oversikt
over bedriftens
retningslinjer
og prosesser

Minn gruppen om eventuelle retningslinjer eller ressurser du kan ha for å hjelpe de
ansatte å håndtere stress på arbeidsplassen og rapporterte bekymringer.

Oppsummer
3M SafeTea
Break-økten

ŔŔ Takk gruppen for den åpne diskusjonen.
ŔŔ Oppsummer hovedpunktene.
ŔŔ Antyd en tidsramme for tilbakemelding på saker som ikke kunne besvarer i økten.

En tanke til slutt:

Stress kan være vanskelig å snakke om, men det er ett av de vanligste yrkesrelaterte
helseproblemene. Ved å ta vare på hverandre og oss selv kan bidra til å forebygge det.

Twitter: @3MSafetyUK

Webside: www.3M.no/vern

57

4 måter å takle stress på:
ŔŔ Vær borte fra jobben litt.1
ŔŔ Snakk med noen om det.1
ŔŔ Ta kontakt med andre.1
ŔŔ Godta det du ikke kan endre.

1

www.helpguide.org/articles/stress/stress-at-work.htm
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Tenk i 30 sekunder
Kort 1

Sett scenen og engasjer tilhørerne
Bryt isen

Be gruppen om å nevne noe de kan gjøre uten å tenke på det, noe som sitter sånn i
minnet at de kan gjøre det på "autopilot". Spørsmålene nedenfor kan brukes som hjelp
til å identifisere disse aktivitetene:
ŔŔ Hvem måtte knappe en skjorte eller knyte skolisser i morges?
ŔŔ Hvem lager en kopp te eller kaffe hver dag?
ŔŔ Hvem kjører eller sykler til jobben?

Etter å ha hørt svarene forteller du gruppen at dette er vanlige eksempler på aktiviteter
som utføres på "autopilot".
Du kan bruke denne informasjonen senere.
Eksempel for å
sette scenen

En bygningsarbeider har jobbet på et prosjekt i et nedlagt kjøkkenområde på et hotell.
En del av jobben er å bære store trelekter fra ett sted til et annet. De siste ukene har
han funnet den raskeste veien, som går gjennom et område der oppvaskmaskinene
står. I forrige uke ble oppvaskmaskinene fjernet for å kastes, og arbeideren legger ikke
merke til vannet på gulvet som kommer fra de frakoblede rørene. På autopilot og uten
å være klar over faren glir han og skader seg.*

Forklar
virkningen
av å være på
"autopilot" og
skynde seg
med en jobb på
arbeidsplassen

Tenk på det vi snakket som vi gjør på "autopilot" hver dag, som å kjøre til jobben og
lage en kopp kaffe. Dette kan være potensielt farlige aktiviteter, men vi utfører dem
ofte uten å tenke. Vet du om jobber på arbeidsplassen som er minst like farlige, men
som vi likevel utfører på "autopilot"?

*

Å handle uten å tenke når man utfører en arbeidsoppgave, kan få en rekke følger. En
nærliggende er skaden som det kan påføre de ansatte det gjelder. Ved skader kan de
ansatte blir borte fra jobben i lengre tid, som følge av noe som kunne ha vært unngått.

Casestudien er fiktiv

Twitter: @3MSafetyUK
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Spør gruppen om de har spørsmål her. Noen
vanlige spørsmål som gruppen kan stille, finner
du nedenfor. Du kan eventuelt lese opp disse
punktene.
Sp.: Har jeg bare 30 sekunder å tenke på når
jeg bruker TF-30?
ŔŔ Sv.: Nei, det viktigste er å stoppe og tenke
bevisst over oppgaven du skal utføre.
Hvis det tar lengre tid å komme til en plan
med tilstrekkelige vernetiltak, er det vel
anvendt tid. TF-30 er utgangspunktet for
tankeprosessen.
Sp.: Jeg husker ikke alltid de viktigste
spørsmålene å stille!
ŔŔ Sv.: En god måte er å huske "forstå farer
og planlegge vernetiltak" – dette tar et
nøkkelord fra hvert av de fire spørsmålene
og kan være en nyttig påminnelse.

Twitter: @3MSafetyUK
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Tenk i 30 sekunder
Kort 2

Identifiser potensielle risikoer og personlig
ansvar
Forklar tiltaket
"Tenk i 30
sekunder":

Ved enkelte av 3Ms produksjonsanlegg oppfordrer vi de ansatte til å tenke før de
handler, særlig før de utfører oppgaver som ikke er rutinemessige. "Tenk i 30 sekunder"
(TF-30) understreker viktigheten av å forstå farer og planlegge vernetiltak. Arbeideren
oppfordres til å svare på fire spørsmål:

1. Forstår jeg
oppgaven?

2. Er jeg klar
over farene?

3. Har jeg
en plan for
oppgaven?

4. Har planen tilstrekkelige
vernetiltak for å eliminere
eller redusere risikoen?

Meningen er å gå gjennom spørsmål 1–3 og svare ja på alle. Disse spørsmålene skal
få deg til å stoppe, tenke og utarbeide en plan. Spørsmål 4 utfordrer den generelle
forståelsen din, farebevisstheten og planen din for å sikre at du har tilstrekkelige
vernetiltak for å utføre oppgaven på en sikker måte ... du må svare ja før du kan
begynne!
Be om forslag til
hvordan du kan
bruke TF-30
til å redusere
risiko:

Be tilhørerne om å tenke over hvor de kunne bruke TF-30 på arbeidsplassen. Be dem
om å tenke over noen fordelene som kunne oppnås, eller noen av de potensielle
problemene som kunne unngås ved å bruke TF-30.

Fremhev mulige
hindringer for å
redusere disse
risikoene:

Diskuter med gruppen hva som kan hindre dem fra å bruke TF-30, og hvordan disse
hindringene kan overvinnes. Forslagene nedenfor kan brukes som utgangspunkt:

Du kan be gruppen om å arbeide parvis og deretter gi tilbakemelding til de øvrige
tilhørerne etter noen minutter.

Jeg har gjort det
på denne måten i
alle år, jeg trenger ikke ŔŔ Har noe endret seg over tid som kan
føre til en ulykke? Er du på "autopilot"?
tenke gjennom det
på nytt!
Jeg har ikke tid
til å stoppe og
tenke!

Vi har en stram
tidsfrist, og jobben
må gjøres – hvorfor
skal jeg stoppe?

ŔŔ Ulykker kan skje, men mange av dem kan forebygges med mer
omtanke og vurdering. Ingen har lyst til å være borte fra jobben
i lengre tid med skade!

Twitter: @3MSafetyUK
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Spør gruppen om de har spørsmål her. Noen
vanlige spørsmål som gruppen kan stille, finner
du nedenfor. Du kan eventuelt lese opp disse
punktene.
Sp.: Hva er et vernetiltak?
ŔŔ

Sv.: Et vernetiltak er en handling du gjør for
proaktivt å eliminere eller redusere risikoer.

Sp.: Hvis hvis jeg begynner med oppgaven, og
planen ikke fungerer som ventet?
ŔŔ

Sv.: Stopp! Finn ut hva som gjør at planen
ikke virker. Er det den generelle forståelsen
din, farebevisstheten eller vernetiltakene i
planen? Du må finne årsaken, rette feilen og
deretter revidere planen før du fortsetter
med oppgaven.

Sp.: Hva er den enkleste måten å legge inn
TF-30 i den daglige rutinen på?
ŔŔ

Sv.: Ta deg tid til å lære og husk de viktigste
spørsmålene. Så sier du bare "TF-30" til deg
selv når du skal begynne på en oppgave.

Twitter: @3MSafetyUK
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Tenk i 30 sekunder
Kort 3

Avslutt økten med forslag
til forbedringer
Potensielle
forbedringer

Oppsummer eventuelle forslag til forbedringer fra gruppen. Om nødvendig kan
forslagene nedenfor brukes som utgangspunkt. Velg elementene du har tenkt å
implementere.
ŔŔ Bruk TF-30 ved start på en ny oppgave.
ŔŔ TF-30 kan også brukes når du begynner på en oppgave du ikke er kjent med, eller
som er utenom det vanlige.
ŔŔ Bruk overskriften "TF-30" på arbeidsplassen for å minne kolleger på å tenke før de
handler.

Et godt
tips:
Gi en oversikt
over bedriftens
retningslinjer og
prosesser

Plakater på arbeidsplassen kan være nyttige for å minne om TF-30.

Minn gruppen om hierarkiet av vernetiltak som organisasjonen allerede har på plass,
og retningslinjene som skal følges.
HSE har et lignende firetrinns konsept som oppfordrer arbeiderne til å tenke før de
handler. Dette finner du på:
www.hse.gov.uk/managing/plan-do-check-act.htm

Oppsummer
3M SafeTea
Break-økten

ŔŔ Takk gruppen for innspillene.
ŔŔ Oppsummer hovedpunktene og tiltakene.
ŔŔ Antyd en tidsramme for tilbakemelding på saker som ikke kunne besvarer i økten.

En tanke til slutt:

Uansett hvordan du ser på det, er budskapet det samme: Ved å tenke før du handler
kan du redusere risikoen for ulykker. Dette gjelder like mye i hjemmet som på
arbeidsplassen.

Twitter: @3MSafetyUK
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Visste
du?
1

31,2 millioner arbeidsdager gikk tapt som følge
av yrkesrelaterte helseproblemer og ikkedødelige skader på arbeidsplassen i 2016/171 .
Kunne noen av disse skadene ha vært unngått
ved å tenke før man handler?

Kilde: www.hse.gov.uk/Statistics/causinj/index.htm
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9
3M SafeTea Break
Fare for å skli, snuble og falle
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Skli og snuble
Kort 1

Sett scenen og engasjer tilhørerne
Bryt isen

Spør hver enkelt i gruppen om å tenke på sist gang de var utsatt for eller ble vitne til at
noen skled eller snublet (eller nesten). Det kan være på arbeidsplassen eller hjemme.
Oppfordre dem til å tenke på hva omstendighetene var, og hvordan det skjedde. F.eks.
gikk noen tur med hunden i helgen og snublet i en gren som lå på bakken?
Be om frivillige som kan fortelle om sin erfaring til gruppen. Du kan bruke denne
informasjonen senere.

Eksempel for å
sette scenen

En 16 år gammel jente arbeidet på et hurtigmatsted med å lage
pommes frites i en frityrkoker. Hun skled i vann som lakk fra en
ismaskin, og tok seg instinktivt for med hånden. Dessverre kom
hånden hennes inn i frityrkokeren med olje som holdt 180 °C, og
hun fikk alvorlige brannsår på venstre hånd og underarm.
Selv om søl skulle tørkes opp i henhold til selskapets retningslinjer, var det vanlig
praksis å la søl være i travle perioder og dekke dem et stykke papp, som i seg selv
utgjør en snublefare. I travle perioder var det vanlig å prioritere å betjene kunder
fremfor å tørke opp søl. Ismaskinen hadde lekket i flere dager, og det var gjort flere
forsøk av ulike kontraktører på å stanse lekkasjen. Ingen hadde eneansvar for å
samordne reparasjon av utstyr med feil, og mangel på kommunikasjon mellom ulike
skiftledere førte til at utstyret lakk i lengre tid.
De lokale myndighetene anmeldte selskapet, og i retten fikk de en bot på 15 000 pund.
HMS-inspektøren som etterforsket saken, mente at ulykken kunne ha vært unngått,
da selskapet ikke hadde et sikkert arbeidssystem og ikke hadde utført en egnet og
tilstrekkelig vurdering av risikoen for å skli på kjøkkenet.1

Virkninger av å
skli og snuble på
arbeidsplassen

Spør gruppen om eventuelle skader de (eller noen de kjenner) har fått fra å skli eller
snuble. Følgende eksempler viser noen av de mulige virkningene på arbeideren:
ŔŔ Smerte fra skaden
ŔŔ Tap av inntekt
ŔŔ Redusert livskvalitet
ŔŔ Bekymring og stress

1

www.hse.gov.uk/slips/experience/flash-fries.htm
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Den følgende oppgaven kan virkeliggjøre
emnet og engasjere de av tilhørerne som har
en "praktisk" læringsmetode.
ŔŔ Velg noen personer i gruppen som kom fra
ulike retninger til møtestedet der dere er
nå. Gi dem noen Post-it®-lapper og be hver
enkelt om å beskrive veien de fulgte hit. Dette
skulle bare ta noen minutter. Når de beskriver
veien, ber du dem om å identifisere alle
mulige skli- og snublefarer de kan støte på
ved å feste en Post-It®-lapp på hver enkelt.
ŔŔ Be dem om å samles på nytt på møtestedet
og fortelle gruppen om de potensielle
risikoene de identifiserte. Snakk om disse
risikoene og oppmuntre til en samtale om
hvordan de kan reduseres.

Twitter: @3MSafetyUK
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Skli og snuble
Kort 2

Identifiser potensielle risikoer
og personlig ansvar
Begynn med å
diskutere de
potensielle
skli- og
snublefarene på
arbeidsplassen

Vanlige årsaker til at man sklir, er:

Vanlige årsaker til at man snubler, er:

ŔŔ Glatte materialer: vann, olje,
pulver, snø, is.

ŔŔ Ujevne underlag.
ŔŔ Uventede eller lite synlige trinn.
ŔŔ Plattformer eller terskler man
ikke ser.
ŔŔ Hindringer i gangveien.
ŔŔ Løse tepper og matter.
ŔŔ Frittliggende kabler eller
ledninger.

ŔŔ Glatte overflater: polerte fliser
eller stein, jevn, malt betong.
ŔŔ Fottøy som er uegnet for
overflaten.

Be deretter
om forslag til
hvordan skli- og
snublerisikoen
kan reduseres

ŔŔ Ta eierskap – hvis du ser noe som krever tilsyn (f.eks. søl), ta tak i det selv. Hvis du
ikke kan gjøre noe med det, må du rapportere det med én gang.
ŔŔ Tenk på din reise – følg med på veien ved å ta de rolig, ikke la deg distrahere av
mobilenheter, og bruk rekkverk og lignende der det finnes.
ŔŔ Ikke la gjenstander du bærer på, hindre sikten.
ŔŔ Sørg for at du bruker egnet fottøy.
ŔŔ Hold ryddig på arbeidsplassen.

Fremhev mulige
hindringer for å
redusere disse
risikoene

Diskuter med gruppen hva som kan hindre dem fra å redusere skli- og snublerisikoer.
Forslagene nedenfor kan brukes som utgangspunkt.
Jeg vet ikke
hvem jeg skal
rapportere en
fare til

Dette er ikke
min rolle

Jeg
har gjort det på
denne måten i alle år,
og jeg har aldri sklidd
eller snublet

Avslutt kortet ved å minne gruppen på at vi ALLE har et ansvar for en sikker og ren
arbeidsplass. Gjør det også klart hvem som er den primære kontaktpersonen for
rapportering av farer.
Et godt
tips:

Hvis du har en ulykke eller nesten-ulykke, må du rapportere det med én gang.
Denne informasjonen kan brukes til å unngå ulykker i fremtiden!

Twitter: @3MSafetyUK
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Vanlige eksempler på skliog snublefarer

ŔŔ Væskesøl

ŔŔ Hindringer

ŔŔ Sikthindringer

Twitter: @3MSafetyUK
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Skli og snuble
Kort 3

Avslutt økten med forslag
til forbedringer
Potensielle
forbedringer

Oppsummer eventuelle forslag som er kommet. Om nødvendig kan forslagene nedenfor
brukes som utgangspunkt. Velg elementene du har tenkt å implementere.

Hold det alltid ryddig
og fjern eventuelle
farer så snart som
mulig.

Gi en oversikt
over bedriftens
retningslinjer
og prosesser

Vit hvem du skal
rapportere en fare til
hvis du ikke kan ordne
det selv.

Tenk på veien du tar,
hvordan du navigerer
den og potensielle
farer på denne veien.

Minn gruppen om eventuelle retningslinjer eller ressurser du kan ha for å hjelpe de
ansatte å håndtere skli- og snublefarer. For eventuelle teamledere i gruppen kan du
foreslå andre tilgjengelig ressurser for identifisering av mulige farer i avdelingene
deres.
HSE har mye informasjon og nyttige verktøy for hjelp med dette emnet. Disse omfatter:
Sjekklisten for oppdagelse av farer er egnet for alle arbeidsplasser som en praktisk
veiledning for å hjelpe arbeidsgivere å identifisere problemområder for skli- og
snublefare, og hvordan de kan takles: www.hse.gov.uk/pubns/ck4.pdf
Kartleggingsverktøyet for skli- og snublefare viser hvordan du kan identifisere
steder med skli- og snublefare på arbeidsplassen, så du kan iverksette tiltak:
www.hse.gov.uk/slips/mappingtool.pdf

Oppsummer
3M SafeTea
Break-økten

ŔŔ Takk gruppen for innspillene.
ŔŔ Oppsummer hovedpunktene og tiltakene.
ŔŔ Antyd en tidsramme for tilbakemelding på saker som ikke kunne besvarer i økten.

Twitter: @3MSafetyUK
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I 2016-17:
ŔŔ

111 000 egenrapporterte
skader var relatert til skli- og
snublefare i gjennomsnitt
mellom 2014/2015 og
2016/2017.

ŔŔ

18 % av rapporterte spesifikke
personskader på arbeidsplassen
skyldtes skli- og snublefare.

Samarbeid for å redusere skli- og
snublerisikoen!

Kilde: www.hse.gov.uk/statistics/causinj/kinds-of-accident.pdf
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Ser du etter beskyttelse mot skli- og snublefare som
arbeiderne har lyst til å bruke? Her er noen favoritter
fra vårt produktutvalg.
3M™ PELTOR™ ProTac III hodesett
En avansert kommunikasjonsløsning med teknologi og design som gir optimal
demping, komfort og lydgjengivelse. Med PELTOR ProTac III kan du høre omgivelsene
og kommunisere med kolleger uten å ta hørselvernet av. Det beskytter ørene mot
skadelig støy, men opprettholder samtidig muligheten til å høre og samhandle
med andre.

3M™ Safety-Walk™ Sklisikker tape
Safety-Walk Sklisikker tape består av slipende partikler på en
robust bakside, som gir et holdbart, sklisikkert underlag for en rekke
bruksområder. Baksiden er dekket med et gummibasert, trykkfølsomt
lim, som gjør det enkelt å bruke uten forankring.

3M™ DRSK-DP
Utslippssett til
engangsbruk
Alt du trenger i ett sett!
Designet gir tryggere
rengjøring ved å redusere
skaderisikoen. Det ideelle
produktet for rask håndtering av
utslipp. Settene kan plasseres
for umiddelbar tilgang
i områder der utslipp kan
forekomme.

Primært for bruk på tørre, våte, oljete gulv i industrielle og
kommersielle bruksområder med intensive fotgjengere eller lett
trafikk med kjøretøy, slik som: korridorer, produksjonsrom og lager,
ramper, trapper, stiger, fotplater på maskiner og nødutganger, osv.
Tilgjengelig i fire typer til ulike bruksområder: grov, generell, formbar
og robust. Hvis du vil ha informasjon om nye produkter, kan du besøke
www.3mnorge.no

3M™ Beredskapssett til farlig utslipp
Vi tilbyr også en rekke beredsskapssett til farlige utslipp, som
inneholder nøye utvalgte 3M ™ kjemikalieabsorbenter. Disse settene
fås i fem konfigurasjoner og gir en rask og effektiv innsamling og
rengjøring av farlig utslipp.

ŔŔ Den svært synlige
dispenseren rommer
4 sett og kan lett monteres
på vegg eller hylle.
ŔŔ Rengjør utslipp raskt og
enkelt.
ŔŔ Absorberer opptil 1,5 liter.

Hvis du vil ha mer informasjon om produktene våre, kan du ringe 3M Avdeling
Verneprodukter på 06384 eller besøke www.3M.no/vern.
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Fallsikring
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Fallsikring
Kort 1

Sett scenen og engasjer tilhørerne
Bryt isen

Spør gruppen hva slags trening de liker. Nedenfor er noen punkter for å få samtalen
i gang. Hvis du kjenner gruppen godt, kan du ta med ting de er interessert i. Sett opp
en liste over de mest populære – du skal bruke den senere.

Treningsstudio

Spasering

Spille
fotball

Golf

Racketsport

Leke med
barna

Eksempel for å
sette scenen

En casestudie fra nettstedet til HSE gjelder en arbeider som mistet fotfestet og falt
nesten to meter mens han rengjorde blandemaskinene på et bakeri (en jobb han gjorde
med noen ukers mellomrom). Han ble innlagt på sykehus og var borte fra arbeidet i et
års tid. Etter at han kom tilbake, ble han avskjediget innen et år, da det var tydelig at han
ikke kunne fortsette i den gamle stillingen. Selskapet fikk en bot på 2 millioner pund.

Hvordan
kan fall fra
høyden påvirke
aktivitetene
som er nevnt i
innledningen?

De viktigste farene ved arbeid i høyden er mennesker som faller og gjenstander som
faller på folk nedenfor. Fall fra høyden kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader.
Dette kan også bli resultatet hvis folk nedenfor blir truffet av fallende gjenstander.

Et godt
tips:

Gå tilbake til de hverdagslige gjøremålene du startet med i innledningen. Be folk om
å nevne andre vanlige ting de ikke kan gjøre hvis de blir alvorlig skadet ved et fall.

Få dem til å tenke på både privatliv og arbeid. Når du får folk til å tenke utenfor den
vanlige jobbsammenhengen, blir emnet mer engasjerende.

Twitter: @3MSafetyUK
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Opplæring og tjenester

Opplæring
3M Sikkerhetsopplæring tilbyr en rekke kurs om sikkerhet i høyden
for ulike bransjer og sektorer. De kan holdes ved 3Ms senter for
sikkerhetsopplæring eller hos kunden. Våre opplæringsspesialister
kan hjelpe deg å velge riktig kurs eller utvikle skreddersydde
løsninger for dine behov.
Konsulenttjenester
Hvis virksomheten din utfører arbeid i høyden eller i trange rom,
tilbyr vi en rekke konsulenttjenester. Våre eksperter kan hjelpe
deg med alt fra å legge inn selskapets retningslinjer og prosedyrer
i opplæringen til å utvikle integrerte løsninger for retningslinjer,
prosesser og opplæring.
3M Fallsikring Demo Van
Arbeiderne dine kan få se praktiske demonstrasjoner av fallsikring
på arbeidsplassen, og prøve det nyeste sikkerhetsutstyret vårt,
inkludert en mobil falltestenhet som er spesielt utviklet for å vise
kreftene ved stopp av fall.
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Fallsikring
Kort 2

Identifiser potensielle risikoer
og personlig ansvar
Begynn med å
diskutere de
potensielle
risikoene
ved arbeid
i høyden på
arbeidsplassen
Be deretter
om forslag
til hvordan
risikoen kan
reduseres

ŔŔ Hva er definisjonen på arbeid i høyden?
ŔŔ Er det et problem med at utstyret ikke blir brukt?
ŔŔ Er det problemer med tilpasningen? Komfort? Vedlikehold av fallsikringsutstyret?

Hvis tilhørerne ikke har noen ideer, kan du foreslå dette:
ŔŔ Være opplært og kompetent
ŔŔ Foreta en risikovurdering og planlegge skikkelig
ŔŔ Ha egnet utstyr tilgjengelig
ŔŔ Utvikle en helhetlig redningsplan

Fremhev mulige
hindringer for å
redusere disse
risikoene

Spør teamet hva som hindrer oss fra å redusere risikoen. Disse hindringene kan danne
grunnlag for en handlingsplan.
ŔŔ Hvilke utfordringer gir bruk av fallsikring når man skal bevege seg rundt på et
område?
ŔŔ Hvordan føles det å bruke fallsikring på et langvarig skift?
ŔŔ I hvilken grad mener gruppen at stramme tidsfrister er viktigere enn å arbeide
sikkert i høyden?
ŔŔ Hvorfor er enkelte motvillige mot å bruke fallsikringsutstyr ved behov?
ŔŔ Føler de som arbeider i høyden, seg kompetente til å gjøre dette?

Et godt
tips:

Spør om noen kjenner noen som har blitt skadet i en fallulykke. Hvis ja, snakker
vedkommende noen gang om hvordan problemene kunne ha vært unngått? Hvis ingen
svarer, kan du bruke eksemplet på det første kortet som utgangspunkt for diskusjonen.

Twitter: @3MSafetyUK
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Det følgende eksemplet kan virkeliggjøre emnet og engasjere de av
tilhørerne som har en "praktisk" læringsmetode.

Nødvendig fallhøydeavstand med
en vanlig 2 m fallsikringsline
LL = lengden av linen (LL)
DD = utfoldingslengde på
støtdemperen (1,75 m)
HH = personforskyvning og
forlengelse av fallsikringssele
–2m
C=

sikkerhetsfaktor og fallhøyde
under personen – 1 m

RD = minimum fri avstand fra
under føttene til brukeren til
nærmeste hindring – LL + DD
+ HH + C

Maks. 2 m
Lengden av linen (LL)

1,75 m maks.
Bremselengde
(falldemperforlengelse)
(DD)

2m
Dette eksemplet på fallhøydekrav
gjelder for en 2 m CE
energiabsorberende line som
oppfyller EN355-standarden.

Høyden til personen og
strekket i fallsikringsselen
(HH)

Forsøk alltid å feste en
fallsikringsline til et forankringspunkt
som ligger OVER posisjonen til
brukeren.

1m
Sikkerhetsfaktor (C)
6,75 m – total påkrevd
fallhøyde

Nærmeste hindring

Merk: Denne informasjonen gis som en generell
forklaring. Ved bruk må produsentens instruksjoner for
det enkelte produktet leses, forstås og følges.
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Fallsikring
Kort 3

Avslutt økten med forslag
til forbedringer
Potensielle
forbedringer

Oppsummer eventuelle forslag som er kommet. Om nødvendig kan forslagene
nedenfor brukes som utgangspunkt:
ŔŔ Inspiser alt personlig verneutstyr før bruk
ŔŔ Ha en redningsplan
ŔŔ Foreta en risikovurdering
ŔŔ Sørg for at alle er opplært og kompetente
ŔŔ Bruk kollektive fallhindringsmetoder (f.eks. rekkverk) før det ses på personlig
verneutstyr
ŔŔ Bruk tiltak for å beskytte folk mot fallende gjenstander
ŔŔ Sørg for at alt utstyr er egnet, trygt å bruke og inspisert

Gi en oversikt
over bedriftens
retningslinjer
og prosesser

Minn gruppen om vernetiltakene som organisasjonen allerede har på plass. Dette
kan omfatte angitte arbeidsområder, plan for sikkerhet i høyden, fallsikringsutstyr og
oppbevaring og vedlikehold av dette.

Oppsummer
3M SafeTea
Break-økten

ŔŔ Takk gruppen for den åpne diskusjonen.
ŔŔ Oppsummer hovedpunktene.
ŔŔ Antyd en tidsramme for tilbakemelding på saker som ikke kunne besvarer i økten.

En tanke til slutt:

Ingen jobb haster så mye at den ikke kan utføres på en sikker måte

Twitter: @3MSafetyUK
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ABC for fallbeskyttelse
Et typisk personlig fallsikringssystem (PFAS) inneholder
nøkkelkomponenter som ofte blir beskrevet som grunnleggende
innen fallsikring.

A

Forankringer

Forankringer er et sikkert
festepunkt.
Forankringskoblinger
varierer etter næring, jobb,
type installasjon og struktur.
De må kunne holde ved
belastningen fra et fall,
arbeid i oppheng eller ved
redning.

B

Kroppsstøtte

Fallsikringsseler fordeler
kraften fra fallet på øvre del
av lårene, bekkenet, brystet
og skuldrene.
De gir et koblingspunkt
på arbeideren for det
komplette personlige
fallsikringssystemet.

Twitter: @3MSafetyUK

C

Tilkoplingsline

Produkter som
falldempingsliner eller
fallsikringsblokker kobler
en arbeiders fallsikringssele
til forankringen.
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Ser du etter fallsikring som arbeiderne har lyst til å bruke?
Her er noen favoritter fra vårt produktutvalg.
3M™ ExoFit
NEX™ Fallsikringsseler

3M™ Expander
line

3M™ Rebel™
Fallsikringsblokk

På dagens arbeidsplass, der
fart og effektivitet er viktig,
er ExoFit NEX ™ Fallsikringssele
en investering i produktivitet.
Nyskapende sikkerhetsutstyr
og banebrytende funksjoner
– slik som integrerte
avlastende stropper sydd inn
i fallsikringsselen, Duo-Lok™
hurtigspenner og en tildekket
lomme med elastiske sider for
oppbevaring av personlige
eiendeler – lar brukerne
arbeide smart, hurtig og
sikkert.

Det doble linesystemet lar
brukeren forflytte seg fritt
på arbeidsstedet samtidig
som han eller hun er trygt
festet. "Expander" elastisk
system reduserer lengden
når den ikke er strammet.
"Zorba" falldemperteknologi
reduserer kreftene til
under 6 kN ved et fall, med
forlengelse på rundt 1,5 m.

The Rebel™ fallsikringsblokk
er bygd for å vare, og er en
økonomisk fallsikringsløsning
som ikke går på kompromiss med
ytelse eller sikkerhet. Rebel™
treveis fallsikringsblokk har
innebygd nødhentingsvinsj for
redning, 140 kg brukerkapasitet
og robust konstruksjon for lang
levetid. Rebel™ er konstruert med
tanke på arbeideren, med en
plassbesparende utforming som
kan stables og en støtindikator
som gjør det lett å verifisere om
utstyret har vært brukt i et fall.

3M™ Fallsikring for verktøy
Beskyttelse av arbeidere omfatter mer enn bare å sikre dem mot
fall. Utstyret må også oppbevares trygt ved arbeid i høyden.
Det er grunnen til at vi i mer enn 10 år har vært pionerer med en
nyskapende serie med produkter og løsninger for å hindre at
verktøy og utstyr faller ned. Produktutvalget vårt varierer fra
verktøyliner til hylstre, belter, poser og mye mer.

Hvis du vil ha mer informasjon om produktene våre, kan du ringe 3M Avdeling
Verneprodukter på 06384 eller besøke www.3M.no/vern.

3M SafeTea Break
SafeTea Break, som er et 3M-konsept, er en 20-minutters tepause, som gir deg mulighet for
å involvere de ansatte i en diskusjon om helse på arbeidsplassen.
I dette 3M SafeTea Break-settet finner du en struktur med 10 moduler og foreslåtte
teknikker til å kjøre interaktive økter for å øke bevisstheten om potensielle helseproblemer
på arbeidsplassen, samt det hver enkelt kan gjøre for å beskytte seg selv og kollegene.



Gratis opplæringsmateriell for å forbedre den langsiktige helsen på arbeidsplassen



Reduser risikoen for organisasjon



Forbedre sikkerhetskulturen



Nye ideer for opplæring av arbeidsstyrken



Handlingsplan ved fullføring



Minimal forstyrrelse av arbeidsdagen
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