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Hvorfor økt fokus på ergonomi

Muskel- og skjelettplager, omfang:

• 33% av legemeldte sykefraværstilfeller i Norge (SSB)

• ca. 70% av alle yrkesaktive rapporterer om smerter i løpet av en måned (Stami)

• 27% av alle yrkesaktive oppgir  at de er ganske eller svært plaget i løpet av en måned (Stami)

Tilsynserfaringer – vi ser ofte:

• Mangelfull systematikk 
• Varierende fagkunnskaper/bestillerkompetanse i selskapene
• Kartlegginger/risikovurderinger

• Mangler
• Varierende systematikk i kartlegginger
• Lite bruk av validerte metoder for risikovurdering
• Kartlegginger som ivaretar tekniske krav mer enn eksponeringsrisiko

• Utilstrekkelig oppfølging av risikovurderinger og forslag til tiltak



PTIL/PSA

Prosess

2012 -

Strategi

•Utarbeidet 
ergonomistrategi

•Hva

•Hvem

•hvordan

2013–

Samarbeid

•Etablert 
samarbeid med AT

•RNNP:

•Etablert 
Arbeidsgruppe 
med ergonomer 
fra  næringen 

•Utbedringer 
ergonomi-
indikatoren

2014–

Kunnskapsutvikling 

•Videreført 
samarbeid med 
AT:

•Opprettet 
samarbeid med 
Stami og og
Högskolan i Gävle 
fht intern 
opplæring

• RNNP:

• videre 
utbedringer av 
skjema 
(landanlegg)

2015–

Kunnskapsinnhenting
og - formidling

• Juni: Risikoveileder
publisert

• September: 
Internopplæring
medarbeidere i Ptil og 
AT

• Sept.- Des.:  
Kunnskapsinnhenting, 
møteserie med 8 
selskap

•November: 
offshoretilsyn med 
muskel- og 
skjelettplager som 
tema

http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=252585
file://it48.local/root/CommonData/Fagområder/F-Arbeidsmiljø/Fysisk og kjemisk arb.miljø/Ergonomi/Opplæring risikovurdering Ptil_AT 2015/Presentasjoner 9.-10.sept 2015/Hensikt med opplæring.pptx
Sektoroppgave 2015/Presentasjon til møter med selskapene.pptx


PTIL/PSA

Generelt inntrykk etter møteserie

• Positiv interesse for temaet

• Hadde lagt ned mye arbeid før møtet 

• Stor grad av åpenhet

• Stor variasjon

• Behov for å se nærmere på egen praksis på feltet



PTIL/PSA

Planer for 2016

2016 –

Kunnskapsformidling og tilsyn

• Seminar for næringen 7. juni: Muskel- og skjelettplager og 
risikovurdering 

• Tilsyn offshore med fokus på muskel- og skjelettplager og 
risikovurdering 

• Vurderer å utvide perspektivet til å omfatte sammenheng mellom 
psykososiale og ergonomiske forhold

• Behov for mer kunnskap – stimulere til utdanningsløp innen 
ergonomi og risikovurdering


