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Ergonomiska hjälpmedel
Denna promemoria innehaller information om vad som galler for inkop av ergonomiska
hjalpmedel. Den riktar sig framst till personalansvariga chefer och till HR-enheten.

Grundläggande regel
Av Tillvaxtverkets arbetsmiljopolicy framgar att det overgripande malet med vart
gemensamma arbetsmiljoarbete ar att skapa en fysisk, organisatorisk, psykiskt och
socialt sund och utvecklande arbetsplats for alla. Vidare framgar att den fysiska
arbetsmiljon, var organisationsstruktur och de verktyg vi behover i arbetet ska ge det
stod som kravs for att vi ska kunna utfora vara arbetsuppgifter pa ett kvalitativt och
effektivt satt.
Forutsattningar for att fa ergonomiska hjalpmedel

I första hand
For att avleda eventuella besvar som vark i nacken eller ryggen, ar det viktigt att varje
medarbetare sjalv gor nodvandiga justeringar pa arbetsplatsen, till exempel genom
andrad installning av stolen, bildskarmens placering, hojden pa skrivbordet och
liknande. Tillvaxtverket har publicerat tips och rad pa Medarbetarsidorna fran
foretagshalsovardens ergonom. Det finns aven filmer som visar hur stolarna kan stallas
in. Medarbetare som fortfarande upplever besvar kan vid behov, och avstamning med
chef, boka en personlig genomgang av arbetsplatsen med ergonom fran
foretagshalsovarden.

I andra hand
Om medarbetare har sadana besvar att de inte kan atgardas med normal utrusning eller
egna justeringar, kan ergonomiska hjalpmedel overvagas. Medarbetare kan ansoka
direkt om hjalpmedel via en rekvisition, eller sa kan det finnas anledning att en
ergonom fran foretagshalsovarden forst kontaktas enligt nedan.

Lånepool
Pa de tre storsta kontoren, Malmo, Stockholm, Ostersund, med aktivitetsbaserat
arbetssatt finns en lanepool av mousetrappers som tillhandahalls av IT. Dessa finns
placerade vid de personliga skapen och aterlamnas nar dagen ar slut.

Beställning av ergonomiska hjälpmedel
Basutbud
Om en bestallning av ergonomiprodukt behover goras finns ett bestallningsformular pa
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medarbetarsidorna, formularet presenterar de basutbud som erbjuds. Medarbetaren
bekraftar i formularet att chef har godkant bestallningen. Foretagshalsovarden behover
i sadana fall oftast inte involveras. Bestallningar av hjalpmedel ska i forsta hand ske via
upphandlad leverantor. Intern service ombesorjer sedan bestallning av produkter.

Produkter utöver basutbud
Forfragan om produkt som inte ingar i basutbudet skickas aven den in via formularet pa
medarbetarsidorna. Medarbetaren beskriver i forfragan vilken produkt som onskas,
beroende pa typ av produkt och kostnad gors bestallningen direkt eller sa kontaktar HR
medarbetaren. Intern service ombesorjer sedan bestallning av produkter.

Mer omfattande behov
Om en medarbetare skulle ha mer omfattande behov, till exempel onskemal om en egen
stol, behover en ergonom fran Foretagshalsovarden forst kontaktas. En stol provas ut
och ergonomen skriver en rapport som overlamnas till berord chef samt HR-enheten.
Forfragan skickas direkt till HR, via blanketten pa medarbetarsidorna. HR-enheten gor
en bedomning och fattar darefter beslut om hjalpmedel, utifran ergonomens rapport
och vad som ar rimligt ur ett arbetsmiljo- och ekonomiskt perspektiv. Intern service
ombesorjer bestallningen av produkter efter HR:s godkannande.

Kostnader för ergonomiska hjälpmedel
IT star for kostnaden av mousetrappers i lanepoolen, samt mousetrappers for dem som
arbetar pa andra kontor. Kostnaden for inkop utover de produkter som finns i
lanepoolen av ergonomiska hjalpmedel belastar den enhet som medarbetaren tillhor.
Vissa hjalpmedel kan Forsakringskassan vara med och bekosta. Medarbetaren ansoker
sjalv om ekonomiskt stod fran Forsakringskassan. Det kan handla om till exempel
sarskilda horselhjalpmedel.

Återlämning av ergonomisk utrustning
Nar en medarbetares anstallning upphor ansvarar narmaste chef for att utrustningen
aterlamnas till Intern service. Om medarbetaren arbetar pa kontor dar Intern service ej
finns representerade sparas produkten pa kontoret for att kunna anvandas om behov
uppstar.
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