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MEBA på Avdelning X
MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna
genomföra medicinska kontroller vid ergonomisk belastning på nacke,
armar och ländrygg.
Metoden ger information om förekomst av besvär och diagnoser i en
arbetsgrupp. Den ger också en omedelbar möjlighet att identifiera
arbetstagare som behöver hjälp.
Metoden innehåller en screeningdel och en fullständig undersökning och
kan utföras på arbetsplatsen eller på företagshälsovården.
Undersökningen utförs av legitimerad fysioterapeut eller läkare i
företagshälsovården.
Resultaten kan ligga till grund för förebyggande och rehabiliterande
åtgärder på såväl individnivå som gruppnivå.
MEBA nacke/arm/hand
Förekomsten av besvär och diagnoser i den undersökta arbetsgruppen
kan jämföras med motsvarande resultat från många olika yrkesgrupper
som tidigare insamlats med samma metod. På detta sätt ser man hur
den aktuella arbetsgruppen ligger i förhållande till andra yrkesgrupper i
liknande och andra branscher, när det gäller förekomst av besvär och
diagnoser.
MEBA ländrygg
Förekomsten av besvär i den undersökta arbetsgruppen kan jämföras
med motsvarande resultat från många olika yrkesgrupper som tidigare
insamlats med samma metod. För förekomst av diagnoser finns ännu inte
ett referensmaterial att jämföra med, men ett sådant är under
uppbyggnad.
Kurser i MEBA metoden arrangeras regelbundet vid Arbets- och
miljömedicin i Lund, Göteborg, Uppsala och Umeå (för kontaktuppgifter
se sista sidan).
Du kan läsa mer om metoden på www.fhvmetodik.se
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Handintensivt arbete
26 §
Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller för de
arbetstagare som sysselsätts i arbete som medför snabba
ihållande handledsrörelser mot ledens ytterlägen i kombination
med kraft, det vill säga handintensivt arbete enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter för belastningsergonomi. Detta
gäller dock inte om en fördjupad bedömning visar att arbetet inte
ger en ökad risk för belastningsbesvär i nacke, skuldra, arm eller
hand.

