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ERGO∑

Aker BP 
Behov
• Enkeltvis og samlet 

vurdering

• Innretningsspesifikk 
helserisiko

Risiko-
vurderings
modell
• 5 punkts 

risikoscore

Risiko-
matrise
• Grenseverdier

Metodikk
• Veiledning til 

utfylling

• Oppfølging av 
risker

• Akseptkriterier

Ergo∑
• Kartlegging av 

risiko

Risikonivå

Risikobeskrivelse

Beskrivelse Total Ergonomisk risiko Beskrivelse Helserisiko

1 Minimal risiko for utvikling av muskel- og skjelettplager relatert til arbeidets art. 
Ubetydelig helsekonsekvens – Ingen kjent eller mistenkt reduksjon i 

livskvalitet og lengde. Ingen kjente arbeidsrelaterte plager som 
følge av arbeidets art.

2 Lav risiko for utvikling av muskel- og skjelettplager relatert til arbeidets art.
Lav til moderat helsekonsekvens – Potensielt kortvarig reduksjon i 
livskvalitet. Forbigående akutte muskel- og skjelettplager (smerter) 

som følge av arbeidets art

3 Moderat risiko for utvikling av muskel- og skjelettplager relatert til arbeidets art.
Moderat helsekonsekvens – Potensielt betydelig helsekonsekvens, 

men ikke varig reduksjon i livskvalitet. Moderate muskel- og 
skjelettplager (smerter) som følge av arbeidets art.

4 Høy risiko for utvikling av muskel- og skjelettplager relatert til arbeidets art.
Alvorlig helsekonsekvens - Potensielt varig reduksjon i livskvalitet. 

Artrose, plager som følge av arbeidets art som reduserer 
arbeidskapasitet i en periode.

5 Svært høy risiko for å utvikle muskel- og skjelettplager relatert til arbeidets art.
Svært alvorlig helsekonsekvens – varig reduksjon i livskvalitet og 

arbeidslivstid. Artrose, plager, skader som følge av arbeidets art og 
varig redusert arbeidskapasitet og arbeidslivsperiode.

Hvor ofte, hvor mye, hvor lenge
Oppgaver Område Hyppighet Varighet Manuelle faktorer Initiell risiko

Arbeidsoppgave: Hvor: Hvor ofte: Hvor lenge:
Over 

skulderhøyde:
Kne/ 

Hukstående:

Statisk 
Overkropp/ 
Underkropp:

Løft:
Skyv/ 
Trekk:

Ensidig/ 
Repetativt: 

Ergonomisk 
Utgangsrisiko: 

0,00

0,00

0,00

0,00

Utgangsrisiko: 0,00

Tiltak/ Barrierer: Poeng ∑

Fysiske faktorer:

Har du mulighet for å tilpasse tilkomst, 
arbeidsteknikk?

0,00

Har du formålstjenelige hjelpemidler 
tilgjengelig?

0,00

Hvor mye går du i trapper i løpet av 12 timers 
skift? (Ca. estimat snitt)

0,00

Hvilken utforming har trappene? 0,00

Psykososiale, organisatoriske faktorer:

Har du og disiplinen mottatt 
arbeidsmiljøopplæring?

0,00

Kan du selv være med å påvirke 
arbeidsoppgavene dine?

0,00

Oppleves arbeidsdagen som variert eller 
ensformig?

0,00

Poeng∑ Totalt Tiltak/ Barrierer: 0,00

Poeng∑ Total ergonomisk risiko: 0,00

Manuelle Faktorer
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Hyppighet Varighet Arbeid over skulderhøyde Arbeid i kne- og hukstående Statisk arbeid overkropp/ 

underkropp
Løft Skyv og trekk Ensidig, rep:

1x per år (1) >0,5t (1) <5 min sammenhengende UTEN 
VARIASJON (1)

<15 min sammenhengende UTEN 
VARIASJON (1)

<5 min sammenhengende UTEN 
VARIASJON (1)

<5 kg med ugunstig løfteteknikk 
(med vridning/ armene >3/4 avstand 

fra kroppen) totalt for 
arbeidsoppgaven (1)

<15 min sammenhengende 
UTEN VARIASJON (1)

<15 min sammenhengende 
UTEN VARIASJON (1)

1x per skift (2) >0,5-1t (1) <15 min totalt for 
arbeidsoppgaven (1)

<30 min totalt for 
arbeidsoppgaven (1)

<15 min totalt for 
arbeidsoppgaven (1)

<5 kg med god løfteteknikk (uten 
vridning/ armene <3/4 avstand fra 
kroppen) FLERE GANGER totalt for 

arbeidsoppgaven (1)

<30 min totalt for 
arbeidsoppgaven (1)

<30 min totalt for 
arbeidsoppgaven (1)

1x ukentlig (3) >1t-2t (2) 5-10 min sammenhengende UTEN 
VARIASJON (2)

15-30 min sammenhengende 
UTEN VARIASJON eller 30- 60 min 

totalt for arbeidsoppgaven (2)

5-10 min sammenhengende UTEN 
VARIASJON (2)

5-7 kg med ugunstig løfteteknikk 
(med vridning/ armene >3/4 avstand 

fra kroppen) totalt for 
arbeidsoppgaven (2)

15-30 min sammenhengende 
UTEN VARIASJON eller 30- 60 

min totalt for 
arbeidsoppgaven (2)

15-30 min sammenhengende 
UTEN VARIASJON eller 30- 60 

min totalt for 
arbeidsoppgaven (2)

2-3x ukentlig (4) >2t-4t (3) 15- 30 min totalt for 
arbeidsoppgaven (2)

30- 60 min totalt for 
arbeidsoppgaven (2)

15- 30 min totalt for 
arbeidsoppgaven (2)

5-10 kg med god løfteteknikk (uten 
vridning/ armene <3/4 avstand fra 
kroppen) FLERE GANGER totalt for 

arbeidsoppgaven (2)

30- 60 min totalt for 
arbeidsoppgaven (2)

30- 60 min totalt for 
arbeidsoppgaven (2)

Daglig (5) >4t-6t (4) 10-15 min 
sammenhengende UTEN 

VARIASJON (3)

30-60 min sammenhengende 
UTEN VARIASJON (3)

10-15 min sammenhengende UTEN 
VARIASJON (3)

8-12 kg med ugunstig løfteteknikk 
(med vridning/ armene >3/4 avstand 

fra kroppen) totalt for 
arbeidsoppgaven (3)

30-60 min sammenhengende 
UTEN VARIASJON (3)

30-60 min sammenhengende 
UTEN VARIASJON (3)

>6t (5) 30-40 min totalt for 
arbeidsoppgaven (3)

60-90 min totalt for 
arbeidsoppgaven (3)

30-40 min totalt for 
arbeidsoppgaven (3)

11-15 kg med god løfteteknikk (uten 
vridning/ armene <3/4 avstand fra 
kroppen) FLERE GANGER totalt for 

arbeidsoppgaven (3)

60-90 min totalt for 
arbeidsoppgaven (3)

60-90 min totalt for 
arbeidsoppgaven (3)

15-20 min sammenhengende 
UTEN VARIASJON (4)

>60 min sammenhengende UTEN 
VARIASJON og på hardt underlag 

(4)

15-20 min sammenhengende UTEN 
VARIASJON (4)

13-18 med ugunstig løfteteknikk 
(med vridning/ armene >3/4 avstand 

fra kroppen) totalt for 
arbeidsoppgaven (4)

>60 min sammenhengende 
UTEN VARIASJON og på hardt 

underlag (4)

>60 min sammenhengende 
UTEN VARIASJON (4)

40-45 min totalt for 
arbeidsoppgaven (4)

>90 min totalt for 
arbeidsoppgaven (4)

40-45 min totalt for 
arbeidsoppgaven (4)

16-20 kg med god løfteteknikk (uten 
vridning/ armene <3/4 avstand fra 
kroppen) FLERE GANGER totalt for 

arbeidsoppgaven (4)

>90 min totalt for 
arbeidsoppgaven (4)

>90 min sammenhengende i 
løpet av 12 timers skift (4)

> 20 min sammenhengende UTEN 
VARIASJON (5)

>90 min sammenhengende UTEN 
VARIASJON og på hardt underlag 

(5)

> 20 min sammenhengende UTEN 
VARIASJON (5)

>18 kg med ugunstig løfteteknikk 
(med vridning/ armene >3/4 avstand 

fra kroppen) totalt for 
arbeidsoppgaven (5)

>90 min sammenhengende 
UTEN VARIASJON og på hardt 

underlag (5)

> 90 min sammenhengende 
UTEN VARIASJON (5)

Fysiske Faktorer Psykososiale Faktorer
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Tilkomst/ 
arbeidsteknikk

Hjelpemidler Trapper Trappeutformin Vibrasjon Belysning Pauser Opplæring Nattarbeid Støtte fra 
kolleger

Autonomi Søvn/ hvile Variasjon Stress

Stort sett eller alltid 
god tilkomst som 

muliggjør gode 
arbeidsteknikker i 

områder hvor daglig 
arbeid utføres (1)

Ja, alltid eller stort 
sett alltid 

hjelpemidler til 
rådighet i 

områder hvor 
daglig arbeid 

utføres (1)

Aldri 
trappegåing (1)

Ingen utfordring med 
trapper på 

installasjonen; trapper 
er ihht. lovverk (1)

Aldri arbeid med 
vibrasjon,  <15 min 

sammenhengende (1)

Stort sett 
og/eller alltid 
god belysning 

i områder 
hvor daglig 

arbeid utføres 
(1)

Stort sett 
og/eller alltid 
god mulighet 
for pause (1)

Stort sett 
og/eller alltid 
god opplæring 

(1)

Ingen 
nattarbeid (1) 

Ja, alltid eller 
stort sett alltid 
god støtte fra 

kolleger (1)

Ja, alltid eller 
stort sett alltid 
mulighet for å 

påvirke 
arbeidet (1)

Ja, alltid eller 
stort sett 

alltid 
mulighet for 
god hvile (1)

Ja, alltid eller 
stort sett 

alltid 
variasjon i 
arbeid som 

utføres 
daglig (1)

Arbeidsdage
n oppleves 

sjelden eller 
aldri som 

stressende 
(1)

Av og til begrenset 
tilkomst/ begrenset 
mulighet for gode 
arbeidsteknikker i 

områder hvor daglig 
arbeid utføres (0,5)

Av og til begrenset 
mulighet for 

hjelpemidler til 
rådighet i 

områder hvor 
daglig arbeid 
utføres (0,5)

<15 min totalt i 
løpet av 12 

timers skift (1)

Enkelte av trappene 
oppleves ugunstige; 
inntrinn, opptrinn, 
stigningsvinkel ikke 
ihht. lovverk (0,5)

<30 min totalt for 
arbeidsoppgaven (1)

Av og til 
begrenset 
belysning i 

områder hvor 
daglig arbeid 
utføres (0,5)

Av og til 
begrenset 

mulighet for 
pauser (0,5)

Av og til 
mulighet for 

opplæring 
(0,5)

Nattarbeid i 
perioder, <5 
døgn per 14 

dag eller 
offshoreturnus 

(0,5)

Av og til 
mangelfull 
støtte fra 

kolleger (0,5)

Av og til 
begrenset 

mulighet for å 
påvirke 

arbeidet (0,5)

Av og til 
dårlig 

mulighet for 
god hvile 

(0,5)

Av og til 
mangelfull 
variasjon i 
arbeid som 

utføres 
daglig (0,5)

Arbeidsdage
n oppleves 

av og til som 
stressende, 
men jeg har 

kontroll (0,5)

Ofte dårlig tilkomst/ 
dårlig mulighet for 

gode 
arbeidsteknikker i 

områder hvor daglig 
arbeid utføres (0)

Ofte dårlig 
mulighet for 

hjelpemidler i 
områder hvor 
daglig arbeid 

utføres (0)

30- 60 min 
totalt i løpet av 
12 timers skift 

(0,5)

Flere av trappene 
oppleves ugunstige; 
inntrinn, opptrinn, 

stigningsvinkel, 
bredde, antall trinn før 

trappesats ikke ihht. 
lovverk (0)

15-30 min 
sammenhengende 

UTEN VARIASJON (0,5)

Ofte lite eller 
dårlig 

belysning i 
områder hvor 
daglig arbeid 

utføres (0)

Ofte dårlig 
mulighet for 

pauser (0)

Ofte lite eller 
dårlig 

mulighet for 
opplæring (0)

7-14 dager ila 
offshoreturnus

(0)

Ofte dårlig 
støtte fra 

kolleger (0)

Ofte dårlig 
mulighet for å 

påvirke 
arbeidet (0)

Ofte dårlig 
mulighet for 
god hvile (0)

Ofte dårlig 
med 

variasjon i 
arbeid som 

utføres 
daglig (0) 

Arbeidsdage
n oppleves 
ofte som 

stressende, 
men jeg har 
kontroll (0)

Nesten alltid dårlig 
tilkomst/ dårlig 

mulighet for gode 
arbeidsteknikker i 

områder der daglig 
arbeid utføres (-0,5)

Nesten aldri 
hjelpemidler til 

rådighet i 
områder der 
daglig arbeid 
utføres (-0,5)

60-360 min 
totalt i løpet av 
12 timers skift 

(0)

Trappene er ikke ihht. 
lovverk og oppleves 

som utfordrende; 
inntrinn, opptrinn, 

stigningsvinkel, 
bredde, antall trinn før 

trappesats (-0,5)

30- 60 min totalt for 
arbeidsoppgaven (0,5)

Nesten alltid 
dårlig 

belysning i 
områder hvor 
daglig arbeid 
utføres (-0,5)

Nesten aldri 
mulighet for 
pauser (-0,5)

Nestn aldri 
mulighet for 
opplæring (-

0,5)

>14 dager ila 
offshoreturnus

(-0,5)

Nesten aldri 
god støtte fra 
kolleger (-0,5)

Nesten aldri 
mulighet for å 

påvirke 
arbeidet (-0,5)

Nesten aldri 
mulighet for 
god hvile (-

0,5)

Nesten aldri 
variasjon i 
arbeid som 

utføres 
daglig (-0,5)

Arbeidsdage
n oppleves 

noen ganger 
som 

stressende 
og jeg har 

ikke kontroll 
(-0,5)

Alltid dårlig 
tilkomst/ alltid 

dårlig mulighet for 
gode 

arbeidsteknikker i 
områder der daglig 
arbeid utføres (-1)

Alltid dårlig 
tilkomst og 

sjelden mulighet 
for hjelpemidler i 

områder hvor 
daglig arbeid 
utføres (-1)

>360 min totalt 
i løpet av 12 
timers skift (-

0,5)

Trappene er ikke ihht. 
lovverk og oppleves 

som FARLIGE; inntrinn, 
opptrinn, 

stigningsvinkel, 
bredde, antall trinn før 

trappesats (-1)

30-60 min 
sammenhengende 

UTEN VARIASJON (0)

Belysningen er 
så mangelfull 

at den 
medfører 

ulykkesfare 
uavhengig av 

hvor ofte 
arbeidsoppgav
en utføres (-1)

Aldri mulighet 
for pauser (-1)

Opplæring gis 
aldri (-1)

- Aldri støtte fra 
kolleger (-1)

Aldri mulighet 
for å påvirke 
arbeidet (-1)

Aldri 
mulighet for 
god hvile (-1)

Aldri 
mulighet for 

variasjon i 
arbeid som 

utføres 
daglig (-1)

Arbeidsdage
n oppleves 
alltid som 
stressende 
og jeg har 

ikke kontroll 
(-1)
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Enkeltvis og samlet ergonomisk risiko per 
disiplin

Ansvarlig: Dato: Lokasjon: Selskap: Stillingskategori:
Total ergonomisk 

risiko:
Antall personer: Alder arbeidstaker: Kjønn arbeidstaker: Oppfølging:

Ergo∑ 0,00

Hvor ofte, hvor mye, hvor lenge
Oppgaver Område Hyppighet Varighet Manuelle faktorer Initiell risiko

Arbeidsoppgaver: Hvor: Hvor ofte: Hvor lenge: Over skulderhøyde: Kne/ Hukstående:
Statisk Overkropp/ 

Underkropp:
Løft: Skyv/ Trekk: Ensidig/ Repetativt: Ergonomisk Utgangsrisiko: Tiltak/ Kommentarer:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utgangsrisiko: 0,00

Tiltak/ Barrierer: Poeng ∑

Fysiske faktorer:

Har du mulighet for å tilpasse tilkomst, arbeidsteknikk? 0,00

Har du formålstjenelige hjelpemidler tilgjengelig? 0,00

Hvor mye går du i trapper i løpet av 12 timers skift? (Ca. estimat snitt) 0,00

Hvilken utforming har trappene? 0,00

Er du utsatt for vibrasjoner i hender/ armer fra maskiner eller verktøy? 0,00

Har du mulighet for å se det du skal, tilstrekkelig belysning? 0,00

Psykososiale, organisatoriske faktorer:

Har du mulighet for å ta små pauser underveis i arbeidet? 0,00
Har du og disiplinen mottatt arbeidsmiljøopplæring? 0,00

Har du nattarbeid? 0,00

Opplever du støtte fra dine nærmeste kolleger? 0,00

Kan du selv være med å påvirke arbeidsoppgavene dine? 0,00

Har du mulighet for tilstrekkelig søvn/ hvile/ restitusjon? 0,00

Oppleves arbeidsdagen som variert eller ensformig? 0,00

Opplever du arbeidsdagen som stressende? 0,00

Poeng∑ Totalt Tiltak/ Barrierer: 0,00

Poeng∑ Total ergonomisk risiko: 0,00

Ergo∑ Risikoprofil

Dato: Lokasjon: Selskap: Stillingstittel: Kjønn: 
Total risiko for muskel 

og skjelettplager:
Helsekonsekvens: Nakke/ Skulder: Arm/ Hånd: Rygg/ Hofte: Kne/ Fot: Psykososialt: 

Ikke Utfylt Ikke Utfylt Ikke Utfylt Ikke Utfylt Ikke Utfylt 0,00

Ubetydelig 
helsekonsekvens – Ingen 

kjent eller mistenkt 
reduksjon i livskvalitet og 

lengde. Ingen kjente 
arbeidsrelaterte plager 
som følge av arbeidets 

art.

Ikke Utfylt Ikke Utfylt Ikke Utfylt Ikke Utfylt Ikke Utfylt

DE       O
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OPPFØLGING AV RISIKO

Akseptkriterier for oppfølging av risiko

To
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Ergo∑ Risikotabell

Risiko-nivå

Risikobeskrivelse Ergonomisk Utgangsrisiko Tiltak/ Barrierer Total ergonomisk risiko

Beskrivelse Total Ergonomisk 

risiko
Beskrivelse Helserisiko

Poeng∑ 

Utgangsrisiko
Akseptkriterier

Poeng∑ 

Tiltak/ 

Barrierer

Akseptkriterier
Poeng∑ 

Total risiko
Akseptkriterier

Oppfølging og implementering 

av tiltak

1

Minimal risiko for utvikling av 
muskel- og skjelettplager relatert 

til arbeidets art. 

Ubetydelig helsekonsekvens – Ingen kjent 
eller mistenkt reduksjon i livskvalitet og 

lengde. Ingen kjente arbeidsrelaterte 
plager som følge av arbeidets art.

1
Ingen strakstiltak og 

oppfølging nødvendig.
1

Ingen oppfølging og 
ytterligere tiltak 

nødvendig. 
1

Grønn total 
ergonomisk risiko 

er lav og 
akseptabel. Gode 
arbeidsforhold. 

Kontrolltiltak og oppfølging for å 
redusere ergonomisk risiko ikke 

nødvendig.

2
Lav risiko for utvikling av muskel-

og skjelettplager relatert til 
arbeidets art.

Lav til moderat helsekonsekvens –
Potensielt kortvarig reduksjon i livskvalitet. 

Forbigående akutte muskel- og 
skjelettplager (smerter) som følge av 

arbeidets art

2

Ingen strakstiltak nødvendig. 
Her må det sees på 

eksisterende tiltak, vurdere 
om det er behov for flere 
tiltak - og nytten av disse.  

Verifiserende 
risikovurderinger bør 

vurderes.

0,5
Tiltak for å fremme flere 

risikoreduserende 
faktorer kan vurderes.

2

Gul ergonomisk 
risiko er kontrollert 

og 
akseptabel. Arbeid
sforhold OK, men 
kan forbedres.

Kontrolltiltak og oppfølging for å 
redusere ergonomisk risiko kan 

vurderes.

3
Moderat risiko for utvikling av 

muskel- og skjelettplager relatert 
til arbeidets art.

Moderat helsekonsekvens – Potensielt 
betydelig helsekonsekvens, men ikke varig 
reduksjon i livskvalitet. Moderate muskel-
og skjelettplager (smerter) som følge av 

arbeidets art.

3

Ingen strakstiltak nødvendig. 
Her må det sees på 

eksisterende tiltak, vurdere 
om det er behov for flere 
tiltak - og nytten av disse. 

Verifiserende 
risikovurderinger bør 

vurderes.

0
Tiltak for å fremme flere 

risikoreduserende 
faktorer bør vurderes.

3

Oransje total 
ergonomisk risiko 
er kontrollert og 

akseptabel. Arbeid
sforhold OK, men 

kan forbedres.

Kontrolltiltak og oppfølging for å 
redusere ergonomisk risiko bør 

iverksettes.

4
Høy risiko for utvikling av muskel-

og skjelettplager relatert til 
arbeidets art.

Alvorlig helsekonsekvens - Potensielt varig 
reduksjon i livskvalitet. Artrose, plager som 

følge av arbeidets art som reduserer 
arbeidskapasitet i en periode.

4

Ikke nødvendigvis behov for 
strakstiltak. Her må det sees 

på eksisterende tiltak, 
vurdere om det er behov for 

flere tiltak - og nytten av 
disse. Verifiserende 

risikovurderinger må 
vurderes.

-0,5
Tiltak for å fremme flere 

risikoreduserende 
faktorer må vurderes. 

4

Rød total 
ergonomisk risiko 

er uakseptabel. 
Arbeidsforhold ska

l forbedres.

Kontrolltiltak og oppfølging for å 
redusere ergonomisk risiko må 

iverksettes og følges opp.

5
Svært høy risiko for å utvikle 

muskel- og skjelettplager relatert 
til arbeidets art.

Svært alvorlig helsekonsekvens – varig 
reduksjon i livskvalitet og arbeidslivstid. 

Artrose, plager, skader som følge av 
arbeidets art og varig redusert 

arbeidskapasitet og arbeidslivsperiode.

5

Strakstiltak nødvendig. Her 
må det sees på eksisterende 
tiltak og vurdere flere tiltak. 

Verifiserende 
risikovurderinger må utføres.

-1

Tiltak for å fremme flere 
risikoreduserende 

faktorer må vurderes 
umiddelbart.

5

Mørk rød risiko er 
høy og 

uakseptabel. 
Arbeidsforhold skal 

forbedres 
umiddelbart.

Kontrolltiltak og oppfølging for å 
redusere ergonomisk risiko må 

iverksettes og følges opp 
umiddelbart.
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SYSTEMATISK OPPFØLGING AV RISIKO

Oppfølging av risiko fra Ergo∑
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EUREKA 

❑Hvordan område/ tag benyttes for oppfølging av 

arbeidsmiljørisiko  

❑Objektivt?

Område/ tag i Ergo∑

Digitaliseringsinitiativer Ergo∑
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Ergonomi
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Neste
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Fysiske faktorer: Psykososiale, 

organisatoriske faktorer

Tilkomst/ 
arbeidsteknikk

Hjelpemidler

Trapper

Trappeutforming

Vibrasjon

Belysning

Tilkomst/ 
arbeidsteknikk

Pauser

Opplæring

Nattarbeid

Støtte fra kolleger

Autonomi

Søvn/ hvile

Variasjon

Stress

Pauser
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LAGRE
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13GB1042

◼ https://opint.cogniteapp.com/akerbp/assets
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https://opint.cogniteapp.com/akerbp/assets
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FORELØPIG PLAN FOR DISTRIBUSJON, FORBEDRING

Ergo∑ Versjon 1

• Brukertesting 
planlagt: 2Q 2019

Validitet-, 
reliabilitetstesting

• Påbegynt: 1Q/ 2Q 
2019

Tilbakemelding

• Planlagt: 3Q/ 4Q 
2019

Ergo∑ Versjon 2

• Vurdere behov  
løpende

Veien videre


