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Lørdag den 23. maj 2015

TEMA - Fiskeriets Servicefag

Arbejdsmiljørådet arbejder
for bedre sikkerhed og arbejdsmiljø
Fiskerne får tilbudt en række ydelser, der gør det sikrere at være fisker
SIKKERHED
Af René Dandanell
Når det årlige arbejdsmiljøbidrag er betalt til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd står
døren åben for en række
ydelser, fiskerne tilbydes
omkostningsfrit.
- Vi tilbyder en gennemgang af fartøjet før et syn,
råd og vejledning omkring
arbejdspladsvurdering, arbejdspladsbrugsanvisning
og støjmålinger bare for at
nævne nogle af mulighederne, og det gælder alle
fartøjer som er pligtige til
at betale bidrag til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd fortæller direktør Flemming N.
Christensen. På Fiskeriets
Arbejdsmiljøråds hjemmeside www.f-a.dk er der en
lang række gode tilbud på
materialer og informationer, der kan anvendes i det
daglige sikkerhedsarbejde
om bord.
Et af de tilbud alle fartøjer med fordel kan gøre
brug af er SMS systemet
(Safety Management System) tidligere kaldet RVM
systemet. I dette system
kan fartøjerne holde styr
på det der har betydning
for en sikker skibsdrift og
arbejdsmiljøarbejdet
der
foregår om bord.
Fiskeriets
Arbejdsmiljøråd har været arkitekten
på systemet, der har ud-

viklet sig fra blot at rumme
APV´en til også at kunne
indeholde lister over udløb
på medicin, arbejdsbrugsanvisninger (APB), besætningslister, beskrivelse af
øvelser eller hvornår der er
foretaget vedligehold eller
eftersyn af udstyr om bord.
- Man kan se historikken
på for eksempel udstyr, der
er udskiftet. Så opdager
man, hvis noget udstyr skal
skiftes hyppigere end forventet, og dermed kan man
f.eks. planlægge de løbende vedligehold, konstaterer
Karsten Korsgaard.

Tjek
nødbatteriet
på radioen

SMS-system

Der er op mod 730 fartøjer
der anvender systemet i
dag.
- Mange bruger kun en
del af systemet, det er en
skam, da flere af elementerne i systemet vil kunne
være medvirkende til en
mere sikker og økonomisk
skibsdrift, siger konsulent
Karsten Korsgaard.
Han peger på, at de nye
områder, som SMS-systemet rummer, alle er blevet
til på baggrund af ønsker
fra fiskerne.
Flemming N. Christensen peger på, at der selvfølgelig er noget arbejde med
at lægge data ind første
gang, men derefter handler
det blot om at vedligeholde
data. Er der internetdækning, kan der opnås kontakt til SMS systemet fra,
hvilken som helst compu-

Få et tilbud på administration
af dit fartøj, herunder
• lønafregninger
• bogføring
• momsafregninger
• budgetter
• årsrapporter

Vi er specialister i
fiskerilovgivningen, herunder
• reguleringsbestemmelser
• kvotestyring
• låneansøgninger
• tilskudsansøgninger
• nybygninger
• modernisering

Det handler om holdninger og dialog, hvis man skal forbedre sikkerheden.
Arkivfoto: René Dandanell.
ter, hvis man har brug for
hjælp til at komme i gang
er det blot at tage kontakt
til Arbejdsmiljørådet, som
gerne vil hjælpe
- Og alt data ligger beskyttet på en server, så der
mistes ingen data i systemet, hvis computere mistes
eller går i stykker. Samtidig
kan vi logge ind sammen
med brugeren og guide
ham gennem systemet,
hvis han ønsker det, siger
Karsten Korsgaard.

Synsdokument

Et element i SMS-systemet
er medicinkiste-afsnittet. I
det kan noteres udløbsdatoer på alle præparater, og
hvis man har en apoteksaftale kan apoteket efter
aftale gå ind og tjekke udløbsdatoerne og efterfølgende sender de, de nye
præparater alt efter hvilken
tidsinterval der er aftalt
med apoteket.
- Og har man haft et forbrug fra medicinkisten ombord, er det vigtigt at man
logger på systemet og vinger af, hvad der er blevet
brugt, og så kan man hurtig
få opdateret sin medicinkiste, siger Flemming N.

Christensen.
Fra systemet kan man
udskrive det dokumentationsmateriale, der skal
fremlægges ved syn. Dokumentet rummer en udskrift
fra medicinkistesystemet
med udløbsdatoer, der skal
printes og vises ved synet.
Man skal dog stadig huske at notere det årlige eftersyn i kontroldokumentet
som findes i medicinkisten.

Klar til synet

Netop syn er en af de opgaver, som Fiskeriets Arbejdsmiljøråd tilbyder rådgivning omkring. Synene
udføres i år på fiskeskibe i
kategorien mellem 13 og 15
meter PP, og Arbejdsmiljørådet tilbyder et såkaldt
”førsyn”. Ved førsynet gennemgåes den samme tjekliste, som synsmanden har
med til det rigtige syn. På
den måde gennemgås listen, og de nødvendige dokumenter kan findes frem,
så de er klar til synet.
- Der er planlagt synsterminer stort set over hele
året, og fiskeren får brev
cirka en måned før synet
skal være gennemført, siger
Erik Pedersen, arbejdsmil-
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jøkonsulet hos Fiskeriet
Arbejdsmiljøråd, der sidste
år gennemførte 90 førsyn.
I år er det ”de største af
de små”, der skal synes,
og i 2016 starter det forfra
med de mindste. Det er dog
ikke kun fartøjer under 15
meter PP, der kan få hjælp
omkring forberedelse til
syn.
- Vi kan også hjælpe de
større fartøjer, men de er
mere vant til syn. De har
nemlig hovedsyn hvert 4.
år, og mellemliggende syn
hvert 2. år, siger Erik Pedersen.
Han peger på, at mange
fiskere sætter en ære i at
tingene er i orden. Søfartsstyrelsen, der udfører langt
hovedparten af synene,
spørger også ind til en række operationelle forhold
ombord.De operationelle
spørgsmål vendes også ved
førsyn, så man er klædt på
til Søfartsstyrelsens dialogbaserede syn.

Andre områder

Fiskeriets
Arbejdsmiljøråd er også aktive på andre
områder. Støjmålinger er
en af dem. I dag stilles der
krav om, at for eksempel
ved en motorudskiftning
skal tilstræbes at reducere
støjniveauet. Derfor er det
ganske godt at have en måling med den gamle motors
niveau.
- Hvis man ikke har en
førmåling, så er der kun
grænseværdierne at holde
de nye målinger op i mod,
siger Karsten Korsgaard.

Fiskeriets Aarbejdsmiljøråd fik sidst i
2014 godkendelse
til at udføre radiosyn på A1 radiostationer (VHF DSC).
Konsulenterne ved
Arbejdsmiljørådet
har et par råd forud
for radiosynet. Et
af rådene går på at
tjekke nødstrøm i
radioen. Problemet
er ofte, at batteriet
aldrig aflades, da
det enten lades via
skibets strøm eller
landstrøm.
Det man selv hurtig
kan tjekker er:
- Lad vær med at
sætte landstrøm til,
og sæt så radioen
til og se, om den
kan holde strøm.
Mange batterier
holder nødvendigvis
ikke i 5 år, siger
Erik Pedersen.
Hvis der er flere
GPS`er på skibet er
det også vigtigt, at
tjekke om radioen
er koblet på den,
der normalt er i
drift.
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd foretager
kun funktionstest
og målinger i forbindelse med radiosyn.
Er radioudstyret
ikke i orden, er det
radioleverandørene
der skal foretage de
nødvendige reparationer.

