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Muskel- og skjelettplager
Tungt fysisk arbeid og 
belastende 
arbeidsområder

Hvordan jobbe smart 
med kropp og utstyr?

Hva annet kan man 
gjøre? 
- 24t-mennesket 
- fysisk aktivitet



Muskel- og skjelettplager: hva er det?

• Fellesbetegnelse for smerter eller 
ubehag i muskler, sener, ledd eller 
nerver som fører til redusert 
funksjonsevne.

• 40 % av alt legemeldt fravær har 
muskel- og skjelettplager som 
hovedårsak

Bilde av Karolina Grabowska fra Pexels

https://www.pexels.com/nb-no/@karolina-grabowska?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/nb-no/bilde/flekk-prikk-sykdom-rom-4506108/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Hva er belastning?



Unngå 
feilbelastning 

på jobb

Unngå 
feilbelastning i 

fritiden

Få nok variasjon i 
løpet av 

arbeidsdagen

Få nok 
variasjon i 

fritiden

Å holde seg frisk



Hva er utfordringer på din arbeidsplass?

• Tunge løft og forflytninger?
• Ubekvemme arbeidsstillinger (knestående, 

huksittende, over skulderhøyde, vridninger, 
foroverbøyd)?

• Ensformig/repeterende? 



Jobb smart med kropp og utstyr

Organisering
• Planlegging
• Sette sammen 

oppgavene på en 
god måte

• Samarbeide

Utstyr og 
Hjelpemidler
• Kjenne til og ha 

opplæring i å 
bruke aktuelle 
hjelpemidler til 
oppgaven

Kunnskap
• Kjenne egne 

fysiske 
forutsetninger

• Gjenkjenne 
belastende 
situasjoner

• Velge de smarte 
og lite belastende 
arbeidsmåtene

• Kjenne til gode 
arbeidsteknikker



Løft og forflytning – Hva kan du gjøre noe 
med?

• Vekt?
• Form?

• Vektarm?
• Varighet?
• Tempo?
• Frekvens?



Jobb smart – sørg for variasjon

• Planlegg arbeidsdagene slik at 
du får nok variasjon

• Bruk hjelpemidler slik at du får 
nok variasjon

• Bruk kroppen slik at du får nok 
variasjon

• Mikropauser
• Gjør øvelser som løser opp og 

øker sirkulasjon 



Hva annet kan vi gjøre?
EGEN HELSE 

– din beste investering

For at kroppen skal ha det bra på jobb må 

vi gjøre gode valg både i arbeidstiden –

og på fritiden. 



Smart mosjon i arbeidslivet

• www.helsenorge.no/smart-mosjon

«Jeg er aktiv i 
arbeidstiden så jeg 
trenger vel ikke å trene 
på fritiden?»

http://www.helsenorge.no/smart-mosjon



