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Glad midsommar alla medlemmar!
Sommar, semester och stoppjobb är något som ofta hänger ihop med vår bransch.
Till dessa tre S vill jag gärna lägga till ett fjärde, säkerhet.
I en tid när det är intensivt, stressigt och en och annan semestervikarie på våra företag så
vill jag att vi alla tänker på att prioritera säkerhet. Det är så lätt hänt att gena lite, ”jag
skulle bara” är ingen bra ursäkt. Det är inte värt alla pengar i världen, om det är du eller
någon anställd som skadas eller i värst fall omkommer. Någon tid har vi verkligen inte
sparat om olyckan är framme. Så var rädda om er i sommar, gör era riskanalyser och ta
dem på allvar. Det tjänar både ni, era anställda och era kunder på.

Ha nu en riktigt skön sommar med förhoppningsvis även lite semester
så träffas vi på Åland första helgen i oktober. Kom i håg att anmäla er i tid.
Glad sommar!
/Patrik Holm

Roger Johansson, Långåkers Elservice AB delar med sig av en artikel som
belyser elolyckor:

STRESS OCH SLARV ORSAK BAKOM MÅNGA
ELOLYCKOR
Elsäkerhetsverkets årliga elolycksfallsrapport visar att en stor andel av
elolyckor som sker beror på brister i rutiner och efterlevandet av dem.
Många allvarliga elolyckor sker som hade kunnat undvikas.
Undersökningarna genomfördes bland 400 fackligt anslutna elektriker.
Några bakomliggande orsaker
Både de inrapporterade elolyckorna och undersökningen visar att minst
74 procent av elolyckorna hos de som arbetar med el beror på arbetsfel,
så som brister i rutiner eller efterlevandet av dem. Den vanligaste orsaken
till att man inte följer rutiner är slarv, 63 procent, näst vanligast är stress,
21 procent, men även tidspress och missförstånd uppges som orsak.
Brister i rutiner kan vara att man inte gjort kontroll av spänningslöshet, ej
frånkopplat, gjort felaktig frånkoppling eller inte vidtagit nödvändiga
skyddsåtgärder. Vanligt är också att man inte gjort riskanalys och att man
inte gjort rutinen "bryt och lås".
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Några fakta från elolyckor under 2017
• Vanligaste typen av elolycka är strömgenomgång - 93 procent av det
totala antalet anmälda elolyckor.
• Antalet elolyckor bland elektriker har senaste 12 åren minskat från 19
procent till 13 procent årligen.
• Unga personer som arbetar med el drabbas oftare än äldre av elolyckor.
• Totala antalet anmälda elolyckor har ökat med 20 procent sedan 2016.
• Vanligaste orsaken till elolyckor bland yrkespersoner är felbeteende vid
arbete – 74 procent.
• De flesta av elolyckor bland yrkespersoner har rapporterats in inom
verksamheterna Industrier och Elnät.
• Två personer omkom på grund av el 2017.
• Senaste 18 åren har 63 procent av dödsolyckorna skett på fritiden.

