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ARBEIDSRELATERTE MUSKEL-
SKJELETTPLAGER – EN MODELL
En forenklet modell for sammenheng mellom eksponering og plager (Veiersted 1995):

PsykososialMekanisk

Overbel. / langvar. aktivering -

muskel/fascie/sene/ledd/nerve

Trenings-

effekt

Muskelskjelett

plager

Individ-

faktorer

Miljø

Individ
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Definisjoner: Mekaniske eksponeringer (1)
• Manuell håndtering:

– Manuell håndtering defineres som løfte, senke, bære, dra eller skyve som regel med 
kraftbruk (mennesker og materialer; «manual materials handling»). Kan for eksempel 
kvantifiseres i kraftbruk, antall, vekt av materialer. (Kan også inkludere høy forekomst 
av «Tungt fysisk arbeid» og «Uhensiktsmessige arbeidsstillinger»)

• Ikke-nøytrale arbeidsposisjoner («awkward postures», 
uhensiktsmessige arbeidsstillinger):
– Dette er som oftest en upresis angivelse av helkroppsposisjon, men angir også posisjon 

av kroppsdel vesentlig forskjellig fra anatomisk normalstilling, f eks i nakke, håndledd 
og rotasjon i ryggen. Manuelt arbeid «over skulderhøyde» eller med armen mer enn 
30-90° ut fra kroppen (i skulderleddet) uten støtte, er vanlige eksempler. Et annet er 
kne- og huksittende arbeid. 

• Stående og sittende arbeid
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Definisjoner: Mekaniske eksponeringer (2)
• Statisk muskelaktivitet:

– Muskelaktivitet av vedvarende karakter, som regel med langvarig og lavgradig («statisk») 
kraftbruk.

• PC-arbeid:
– Ved PC-arbeid kan det forekomme hevede armer uten støtte og nakkefleksjon, mens 

fikserte arbeidsstillinger, presisjonskrav og statisk muskelaktivitet kan være viktige deler 
av eksponeringen. 

• Fysisk tungt arbeid:
– Dette er som oftest en upresis benevnelse på helkroppsarbeid som krever bruk av 

moderat til stor kraft og er energikrevende. Inkluderer trappe/stige-gåing. Kan eventuelt 
kvantifiseres i oksygenforbruk i prosent av individets maksimale kapasitet. En brukt 
grense for tungt fysisk arbeid er hvis man jobber over 33% av sin maksimale kapasitet, 
målt som et gjennomsnitt over en 8 timers arbeidsdag (Benevnelsen kan også inkludere 
høy forekomst av «Tunge løft» og «Uhensiktsmessige arbeidsstillinger».)

5



Definisjoner: Mekaniske eksponeringer (3)
• Repetitive bevegelser (ensidig gjentakelsesarbeid)

– Ved mange manuelle oppgaver er det bruk av hurtige bevegelser, ev. også 
med kraftbruk. Hvis det forekommer gjentatt og ensidig kan arbeidet 
benevnes repetitivt. Det finnes ingen konsensus for definisjon av repetivitet, 
men i mange studier er det brukt frekvens på 2/min eller kortvarig gjentatte 
bevegelser mer enn halve arbeidstiden

• Helkroppsvibrasjon
– Dette dreier seg hovedsakelig om vibrasjon av hele eller store deler av 

kroppen fra transportmiddel eller ved opphold i nærheten av maskiner som 
skaper vibrasjon av underlaget. Det måles ofte som akselerasjon (m/s2), der 
det tas hensyn til vibrasjonsutslag og frekvens.

• Hånd- og armvibrasjon
– Arbeid med vibrerende håndverktøy/maskiner. Det måles ofte som 

akselerasjon (m/s2)
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Definisjon:
Muskelskjelettsykdommer, -skader og -plager (MUSSP) 

Det er en felles betegnelse på smerter, ubehag eller 
annen tilstand i muskler, sener, ledd eller nerver. 

Nakke-, skulder og armplager

Plager i nedre rygg,

eks. korsryggsmerter og isjias

Plager i hofte og bein, 

eks. hofte- og kneartrose 
(slitasjegikt) 7



Kunnskapsstatus:
Rapporteringen kan bygge på spørreskjema, klinisk undersøkelse eller 

behandling.

Vi studerer IKKE kronisk tretthets syndrom, fibromyalgi eller whip-lash
plager eller tilsvarende selv om de omfatter muskelsmerter.

Vi studerer IKKE sykefravær, uførhet eller rehabilitering (RTW) av MSP. 

Vi studerer BARE intervensjonsstudier der tiltaket er relatert til 
arbeidseksponering.
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Hvorfor? 
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Veiersted B. mfl. Mekaniske eksponeringer i arbeid som 
årsak til muskel- og skjelettplager – en kunnskapsstatus. 
2017, STAMI-rapport nr. 6, årgang 18, ISSN nr. 1502-0932, 

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2477382
eller
http://hdl.handle.net/11250/2477382 



Rygg:
- Løfte >20 kg daglig ………..... 22%
- Ubekvemme løft ¼ tid……... 13%
- Stående arbeid ¾ tid…….….  27%

Nakke/skulder:
- Repetitivt arbeid ¾ tid…….. 23%
- Hode foroverbøyd ¼ tid…… 19%
- Hendene over skulder ¼ tid 14%

Kne/hofte:
- På huk/kne ¼ tid………......... 18%

Eksponering av:
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2 av 3 angir en av disse plager
(27 % ganske eller svært plaget)

1 av 3 angir arbeidsrelaterte plager
(15 % ganske eller svært plaget)

Hva er arbeidsrelaterte plager?
- Plager kommer til utrykk ved arbeid
- Plager forsterkes ved arbeid
- Plager er hovedsakelig årsaket av 

arbeid
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Hvordan?
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ARBEIDSRELATERTE MUSKEL-
SKJELETTPLAGER – EN MODELL
En forenklet modell for sammenheng mellom eksponering og plager (Veiersted 1995):

PsykososialMekanisk

Overbel. / langvar. aktivering -

muskel/fascie/sene/ledd/nerve

Trenings-

effekt

Muskelskjelett

plager

Individ-
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Miljø

Individ

FOKUS

KONTROLLERER

KONTROLLERER
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Metode: Kunnskapsstatus
• Systematisk kritisk gjennomgang av eksisterende viten
• Søkestrategi
• Litteratursøk i internasjonale databaser
• Vurdering av kvalitet av de foreliggende studier
• Vurdering av evidensstyrke for sammenheng mellom eksponering og 

muskelskjelettplager (GRADE):
++  Moderat evidensstyrke (høyest mulig)
+    Begrenset evidensstyrke
0    Ikke tilstrekkelig evidens
-- Evidens for at det IKKE er sammenheng

• ‘Statens beredning för medicinsk utvärdering’ (SBU) publiserte i 2014 en 
litteraturgjennomgang om arbeid og ryggplager, der konklusjonene stort sett stort 
sett brukes i den norske rapport.
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Figur 1. Flow chart over resultat av søk og utvelgelse av artikler 
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Hva fant vi?
- utvalgte resultater
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Manuell håndtering (inkluderer som regel løft og kraftbruk) 2015

Muskel- og skjelettplager i nakke/skulder og overekstremitet ++

Ryggplager ++

Skiveforandringer i ryggrad +

Hofteartrose ++

Kneatrose +

Kunnskapssstatus 2017 (litteratursøk til 15/10 2015)

I en kasus-kontroll us viste man en dose-respons 
sammenheng mellom livstidseksponering for løfte/bære 
objekter > 20 kg og skulderplager             (Seidler 2011)

Hos unge i helse- og transportsektorene fant man at  løft 
eller bæring av materialer >25 kg mer enn 3 ganger dagl
ga økning av risiko for ryggplager sammenliknet med 
ikke løft   (van Nieuwenhuyse 2006)
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Foroverbøy og/eller rotasjon og/eller sidebøy av rygg 2015

Ryggplager (risiko forsterkes ved samtidig løft) ++

Økt risiko for uspesifikke ryggplager når 
man «summerer opp» flere studier 
(metaanalyse):
Bare foroverbøyd arbeidsstilling (uten løft)
Rotasjon/vridd rygg
Sidebøyning av rygg

(SBU 2014)
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Eksponering for (tunge) løft
- er det en «sikker» måte å løfte på?

• Nei

• Løft med overkroppen foroverbøyd og ev vridd gir økt risiko for 
ryggplager, ev ryggsykdom (SBU 2014) 

• Løft uten kjent samtidig vridning tåles bedre, men mangeårig 
eksponering vil sannsynligvis utgjøre en risiko. For eksempel er det 
funnet for kvinner at 1000 tonn løft under livstid gir økt risiko for 
kneartrose (Lau 2000)

• Andre reviews konkluderer med manglende effekt av ryggskoler på 
eksisterende plager (Poquet 2016, Straube 2016), men også som 
forebyggende (van Poppel 2004)
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Kraftfullt manuelt arbeid 2015

Muskel- og skjelettplager i underarm og hånd ++

Repetitivt manuelt arbeid 2015

Plager i nakke, skulder og arm (forsterkes ved samtidig kraftbruk) +

I en gruppe produksjonsarbeidere (bl.a. i 
møbelindustrien) fant man at repetivitet betydde 
mindre, mens kraftkrevende manuelt arbeid ga økt 
risiko for nerveavklemning i håndledd (karpal tunnel 
syndrom)

(Harris-Adamson 2015)
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Fysisk tung arbeid 2015

Skulderplager +

Ryggplager +

Hofteartrose +

Kneartrose +
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Dra og skyveoppgaver 2015

Skulderplager +

Nakke, arm og ryggplager 0
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En oppfølging av nyansatte i forskjellige manuelle yrker 
fant at det å dra eller skyve var assosiert til nye tilfeller 
med skuldersmerte                                                             

(Harkness 2003)



Arbeidsstillinger og nakkeplager 2015

Foroverbøyd ++

Bakoverbøyd / vridd 0

Foroverbøyd nakke 20° mer enn 2/3 av arbeidstid har vist 
seg å være relatert til nakke/skulderplager

(Andersen 2003)
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Arbeid med armene hevet 2015

Skulderplager (spesielt albue over skulderhøyde) ++

Nakkeplager +

Ryggplager 0

Arbeid med albue over skulderhøyde mer enn 30-60 min 
per dag har vist økt risiko for skulderplager/skuldersykdom

(Harkness 2003, Svendsen 2013 mfl)
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Eksponering for arbeid med armene hevet
- økt risiko for skulderplager? og tiltak?
• Dokumentasjon frem til nov 2015, viste samlet sett rimelig sikker 

sammenheng, fortrinnsvis brukt spørreskjema (eksponeringen for visse 
spesielt utsatte grupper (malere, elektrikere etc) er også blitt vurdert 
objektivt og man har funnet sammenheng)

• Seneste par år har det kommet flere studier med objektive målinger av 
mer sammensatte grupper og disse finner ingen eller snarere negativ 
sammenheng (Coenen 2016, Koch 2017)

• Konklusjonen i denne (og andre litteraturgjennomganger) om rimelig sikker 
sammenheng mellom armene hevet og skulderplager gjelder fortsatt!

• Flere studier finner at 0,5-1 time er maksimal eksponeringstid for armene 
hevet, spesielt bra dokumentert er ved albue over skulderhøyde 

• Sørg for «hengende» eller avlastet overarm der det er mulig– også før de 
stivner» 
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PC-arbeid 2015

Akutte nakke/skulder og arm pl.(PC-arbeid med bruk av mus) ++

Akutte nakke/skulder og arm pl. (PC-arbeid – kun tastatur) +

Denne risiko blir redusert hvis det er støtte for underarmen +

Alternative tastatur / mus 0

Pauseprogram eller endret arbeidstekikk 0

Selv kortvarige perioder med intensivt PC-arbeid har viss økt 
risiko for akutte plager i nakke, skulder og arm – IKKE 
kroniske plager

(Andersen 2008, Mikkelsen 2012)
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Sittende arbeid 2015

Nakkesmerter 0

Kne- og hofteartrose (slitasjegikt) --

Ryggplager --
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Stående arbeid 2015

Nakkesmerter 0

Kne- og hofteartrose (slitasjegikt) 0

Ryggplager 0 ?



Kne/huksittende arbeid 2015

Kneartrose (slitasjegikt) ++

Ryggplager +

Nakke, skulder armsmerter 0

Hofteartrose 0

Livstids eksponering for kne/huksittende 
arbeid gir økt risiko for kneartrose:
Kvinner >ca 9.000 timer 

(eks 20% arb.tid. i 25 år)
Menn    >ca 12.000 timer  

(eks. 20% arb.tid. i 35 år)                  

(Klussmann 2010)
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Hånd-arm vibrasjon (ved bruk av vibrerende verktøy) 2015

Hvite fingre ++

Føleforstyrrelser / nerveskader i hendene ++

Nakke/skuldersmerter +

Karpal tunnel syndrom +
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Eksponering for hånd-arm vibrasjon
- hvor skal man legge nivået?

• Tiltaksgrensen er 2,5 m/s2. 

• I følge en fransk forskergruppe vil eksponering på denne 
tiltaksgrense gi en forekomst av vibrasjonsindusert nerveskade 
hos 6 % av eksponerte etter 3 år og 33 % etter 10 år 
(Malchaire, 2001). 

• Burström og medarbeidere (2006) fant at en daglig 
eksponering på 2,1-2,5 m/s2 vil gi en økt risiko for HAVS etter 
10-12 år. 

• Ikke fikser på tiltaksgrensen – senk gjerne eksponeringen mer!
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Helkroppsvibrasjon (herunder kjøring av transportmiddel) 2015

Ryggplager +

Isjiassymptom +

Nakke, skulder, arme, hofte og kneplager 0

31

Shaker area



Oppsummering
- fra kunnskapsstatus
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Hvorfor? Svar:

Muskelskjelettplager er vanlige, belaster individ 
og samfunn

Relevante eksponeringer i arbeidslivet stigende?

Eksponeringer kan vi gjøre noe med!

33



Hvordan? Svar:

Systematisk litteraturgjennomgang med 
kvalitetsvurdering av artikler

Evidensgrad vurdert med GRADE

Konklusjoner bygger på ca 550 artikler
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Hva fant vi ? Svar:

35

Flere mekaniske eksponeringer gir økt risiko for muskelskjelettplager

Spesielt løft (spesielt med foroverbøyd og vridd rygg), pasientforflytning, manuell 
kraftbruk, arbeid med hender over skulder, hånd-arm vibrasjon og PC-bruk viser 
dose-respons sammenheng

Intensive perioder med PC-arbeid gir økt risiko for akutte nakke/skulderplager – ikke 
økt risiko for kroniske

Få eksponeringer har dokumentert «grenseverdi» for økning av risiko for plager. 
Unntak er hånd-arm vibrasjon over 2-2,5 m/s2 A(8) og arbeid med armene hevet 
mer enn 60° mer enn 30-60 minutter per dag (10% av arbeidsdagen)
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Link til Stami-rapport:
http://hdl.handle.net/11250/2477382

http://hdl.handle.net/11250/2477382


Kort om 
risikovurdering
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«Risiko er 
konsekvensene av 
virksomhet med 
tilhørende 
usikkerhet» (2016)

Sannsynligheter er i mange tilfeller 
nyttige virkemidler for å beskrive 
usikkerheten i virksomheten. Men 
det er også situasjoner der 
usikkerheten er så stor at å uttrykke 
den med sannsynligheter ikke hjelper 
beslutningsprosessene. (s. 7)



39

Belastningsergonomisk riskbedömning -Vägledning och metoder.
Palm mfl. Arbets- och miljömedicin, Uppsala, Rapport nr 1/2014 
http://www.ammuppsala.se/sites/default/files/rapporter/ammuppsala_rapport1_2014.pdf



Risikovurderingsmetoder:

• Ekspertvurdering (subjektiv)

• Spørreskjema / intervju  (subjektiv)

• Observasjonsmetoder  (subjektiv / objektiv)
– Metode som bruker observatør for vurdering av arbeidsbelastning, 

gjennom sjekkliste, direkte PC registrering eller video med forskjellig 
grad av modellering

• Direkte målinger (objektiv)

Begreper (4):

Spaeth 1919



Method

Correspond-
ence with 

valid 
reference

Association 
with MSDs

Repeatability 
between observers

Potential 
users

OWAS M X M R

AET - - - R

Posture 
targetting

- - - O, R

PLIBEL M(?) - M O

PATH M - M O, R

REBA - - M O, R(?)

LUBA - - - O(?),R(?)

QEC M X M O, W, R(?)

Washington state 
ergonomic rule

M X M O, W(?)

H = high, M = Moderate, L= Low, - = No information or conflicting result,
X = Association in cross-sectional studies, 
Users: 
W = Workers/ supervisors, 
O = Occupational safety/health practioners, 
R = Researchers

Observasjonsmetoder

Takala E.-P. et al. Systematic evaluation of observational
methods assessing biomechanical exposures at work.
Scand J Work Environ Health 2010;36:3-24
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Utfordringer…

•Enighet om formål, forankring og medvirkning er viktige 
utgangspunkter

•Før, under og etterarbeid (ev. rom for tiltak) skal avtales så tidlig 
som mulig

•Risikovurdering av enkeltkomponenter for spesielt mekaniske 
eksponeringer finnes det opplegg for

•Vanskeligere blir det når man skal se arbeidsmiljøet som helhet 
med forskjellige eksponeringer

•Verktøy finnes for vurdering av typer eksponeringer (eks KIM 
eller RAMP) og samlet (eks ErgoRisk/QEC)

•Risikovurdering tar sjelden hensyn til eksponeringstid!
•Treffer ikke alltid lokale problemstillinger
•Bør ofte gjøres sammen med kvalitativ helhetsvurdering

Spaeth 
1919
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Mulige metoder for risikovurdering:

• Norsk forskrift / 
Arbeidstilsynet
–(Risikohjelpen)

• ErgoRisk / QEC
• RAMP

–Andre…



Hvor finner jeg en egnet 
risikovurderingsmetode?

ErgoRisk:
www.ohs.no/ErgoRisk/norsk/om.htm

Health and Safety Excecutive, UK:
www.hse.gov.uk/MSD/risk.htm

Spaeth 1919

Arbetsmiljöverket:
www.av.se/checklistor/

Arbeidstilsynet:
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/ergonomi/risikovurderingsverktoy-for-muskel--og-
skjelettplager/

Centrum för Belastningsforskning (søk eks. PLIBEL, QEC mv)
http://www.hig.se/

Risk Assessment and Management tool for manual handling Proactively (RAMP)
http://www.kth.se/sth/forskning/halso-och-systemvetenskap/ergonomi/framtagna-verktyg/ramp

Arbets- och miljömedicin, Uppsala

http://www.ammuppsala.se/

http://www.ohs.no/ErgoRisk/norsk/om.htm
http://www.hse.gov.uk/MSD/risk.htm
http://www.av.se/checklistor/
http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=218401
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/ergonomi/risikovurderingsverktoy-for-muskel--og-skjelettplager/
http://www.hig.se/
http://www.kth.se/sth/forskning/halso-och-systemvetenskap/ergonomi/framtagna-verktyg/ramp
http://www.ammuppsala.se/


Kort om måleverktøy
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Metoder

kg
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Lunde L-K m. fl. Musculoskeletal health and work ability in physically demanding work:
study protocol for a prospective field study on construction and health care workers. 
BMC Public Health, 2014, 14:1075
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/1075
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Takk for meg!


