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Tilbakemelding på matter til våre avdelinger

Hei Ivar
Sender som avtalt over en hyggelig julehilsen fra oss i Posten.
Vi i Posten har gjennom en årrekke kjempet en hard kamp mot en av våre største utfordringer i
produksjon – gulvet vi står på. Dette er oftest av hard type – betong eller liknende. I produksjon blir
man stående opptil flere timer daglig – og belastningen mot føtter, bein og etter hvert ryggen blir
stor. Kroppen er sammensatt og ofte sprer smerter seg videre i kroppen etter hvert som en del blir
slitt. Vi har brukt underlag av ymse slag i alle år, men opplevelsen har vært at de står ikke i
forventning til det forbruket vi har. Dessverre kommer pris fremfor kvalitet litt for ofte til synet.
Ansatte klager gjentatte ganger på at det er vondt å stå og det fører også til sykefravær av type
langtid. Som en del av HMS arbeidet for en tid tilbake gjorde jeg en undersøkelse lokalt i Horten på
hva som påvirket slitasjeskader mest. Det som gikk igjen var ergonomi – bevegelse, statisk
belastning. Dette er en kjent faktor for oss i Posten. Når jeg videre skulle vurdere HMS arbeidet
bestemte jeg meg for å fokusere på to ting. Det ene var hva jeg kunne bidra med - gjennom hva den
ansatte kunne stå på, og det andre var hva den ansatte valgte å ha på beina. Dette er også
avgjørende for kroppens reaksjon. Eksempelvis er slippers en uting.
Gjennom min kontakt med Floortec ble jeg kjent med matter som passet perfekt for min type
produksjon, og fant også ut at ergonomisk var disse mattene tilpasset slik at hvis man stod uten sko –
ville underlage stimulere blodsirkulasjon i beina. Den kostet mer enn hva jeg hadde gitt for matter
før, men når jeg ser resultatet av hva de ansatte fikk – ville jeg aldri vært i tvil om hva jeg ville velge
neste gang. Bedre kvalitet – til høyere pris, ga meg lavere sykefravær og fornøyde ansatte. Det jeg
betalte mer for mattene fikk jeg tilbake med renter i færre utgifter til fravær.
Jeg vil med dette gi følgende råd til ettertanke for andre. Tenkt kvalitet, tenk sykefravær, tenk
fremtid og levetid. Da slipper du billige løsninger som du allikevel må bytte hvert andre år. Floortec
har gitt meg muligheten til å bidra til god HMS for mine ansatte!
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