
ERGONOMI
Arbeid med en god og hensiktsmessig arbeidsteknikk
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Muskel- og skjelettplager

NRS Norge AS, 2019

• Den vanligste årsaken til 
sykefravær og uføretrygd i Norge.

• Det er antatt at minst 30% av 
muskel- og skjelettplager er 
arbeidsrelatert.

• For å unngå sykdom og 
belastningsskader må både 
arbeidsgiver og arbeidstaker ta 
hensyn til hva som er god 
ergonomi. 

2



Manuelt arbeid

• Å arbeide med renhold innebærer mye 
bevegelser som er bra for kroppen, men 
også bevegelser som er ensidige, 
gjentakende og som er belastende for 
kroppen. 

• Bevissthet rundt ergonomi, 
arbeidsstillinger, bevegelser og utstyr er 
viktig for å unngå feilbelastning eller 
overbelastning av kroppen i det daglige 
arbeidet. 

• NRS har kartlagt og risikovurdert forhold 
knyttet til manuelt arbeid som innebærer 
risiko for helseplager.
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Rengjøring av gulv

RISIKO MOMENTER

• Hyppig bruk av vann

• Feil innstilling av moppeskaft

• Feil moppeteknikk

• Vask av vanskelig tilgjengelig plasser 

• Knestående arbeid ved flekkfjerning
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Hyppig bruk av vann

• All bruk av fuktighet medfører økt 
friksjon mellom arbeidsredskap og 
overflate, og dermed større 
belastninger på 
servicemedarbeiderens armer, 
skuldrer og håndledd.

• Tørre metoder skal brukes så langt det 
er tilstrekkelig/mulig.

• Mikrofibermopper gir bedre 
rengjøringseffekt og er lettere å jobbe 
med. 
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Innstilling av moppeskaft

• På vanlig gulv skal toppen på skaftet treffe i 
nesehøyde når skaftet skrår lett mot deg.

• Hendene plasseres på moppeskaftet i hoftehøyde 
og brysthøyde som gir en god utgangsstilling for 
nakke, skuldre og armer.

• Grepet rundt skaftet skal være løst og avslappet for 
å bevare god sirkulasjon i armmuskulaturen.

• Varier mellom hvilken hånd som er øverst og 
nederst på skaftet i løpet av dagen for å fordele 
belastningen.

• Bruk beina aktivt for å avlaste overkroppen.

• Arbeid med avslappede skuldre i jevnt og rolig 
tempo.
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Moppeteknikk

SKYVEMETODEN

• Brukes i store åpne flater med lite 
møblering, f.eks. gymsalen.

• Se video om skyveteknikk

8-TALLSMETODEN

• Moppeteknikk til mindre og mer 
møblerte flater.

• Se video om 8-tallsteknikk
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https://www.youtube.com/watch?v=Ieo_kTFuoF0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jb0bZeV5Br8&feature=youtu.be


Vask av vanskelig tilgjengelig plasser 

• Bøy knærne ved rengjøring av 
vanskelig tilgjengelig plasser. Unngå å 
bøye korsryggen.

• Jobb nært objektet.

• Avlast med å sette et kne på gulvet 
ved jobbing ut fra kroppen.

• Bytt vekselvis armer når du mopper.

• Utnytt moppeskafts bruksmuligheter

NRS Norge AS, 2019 8



Knestående arbeid ved flekkfjerning

• Øker risikoen for slitasjegikt i 
knærne.

• Arbeidsklær med knebeskyttere 
skal benyttes hvis du arbeider 
mye på knærne. 
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Vask i trapp

RISIKO MOMENTER

• Feil innstilling av moppeskaft

• Fremoverbøyd stilling
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Innstilling av moppeskaft - trapp

• Sett moppen på et trinn, 
deretter går du to trinn ned før 
skaftet stilles i nesehøyde.
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Mopping i trapp

• Hold skaftet i et løst grep.

• Tyngdeoverføring med beina 
avlaster armene.

• Utnytt moppens 
bruksmuligheter både på 
inntrinn og opptrinn.

• Se video om arbeidsteknikker 
for mopping i trapp
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https://www.youtube.com/watch?v=5q-aMsKMqSM&feature=youtu.be


Renhold av inventar og vegger

RISIKOMOMENTER

• Hyppig bruk av vann

• Vask av vanskelig tilgjengelig 
plasser:
Vridd og fremoverbøyd arbeidsstilling

Armer over skulderhøyde

Armer under knehøyde

Hukposisjon
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Avtørking med fuktig klut

• Tørre metoder skal brukes så langt det er 
tilstrekkelig. 

 Hyppig bruk av vann medfører større 
belastninger på servicemedarbeiderens 
armer, skuldrer og håndledd.

 Tørre mikrofiberkluter er det mest 
hygieniske.

• Bytt hånd jevnlig slik at du får variasjon

• Bruk tyngdeoverføring

• Bøy i hofte og kne, og evt. støtt deg på 
låret eller inventar når du må jobbe 
framoverbøyd 
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Renholdsflater over skulderhøyde

• Unngå å jobbe med armene over 
skulderhøyde.

• Bruk tilpasset utstyr som gjør at 
arbeidet kan utføres med armene i 
brysthøyde.

• Jobb med avstand fra objekt slik at 
du har god oversikt og unngår å 
bøye nakken bakover.

• Bruk tyngdeoverføring, og flytt deg 
rundt slik at du skåner armene.

• Se video om god arbeidsteknikk

NRS Norge AS, 2019 15

https://www.youtube.com/watch?v=RnQlW4x5Znc&feature=youtu.be


Renholdsflater under knehøyde

Jobb nært objektet, bøy i hofte og kne, støtt deg på lår eller objektet. 
Gå eventuelt ned på huk
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Løfte- og bærearbeid

• Løft belaster kroppens ledd, 
muskler og sener. 

• Stor belastning på ryggen siden 
selve løftet øker trykket i ryggsøylen.
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Spar ryggen din, løft riktig!
• Stå nært inntil gjenstanden som skal 

løftes.

• Bøy i hofter og knær

• Få et godt grep rundt gjenstanden, bruk 
mest mulig av håndflaten.

• I det du skal begynne løftet ser du rett 
frem og holder ryggen så rett som 
mulig. 

• Press så ifra med beina og bruk kraften 
her til å reise deg.

• Ikke gjør vridningsbevegelser under 
selve løftet!

• Hold gjenstanden så nært kroppen som 
mulig, også under bæring.
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Løfte- og bærearbeid

• Løft kroppsnært – jo større 
avstanden er til gjenstanden, 
desto mer må kroppen bøyes 
fremover.

• Unngå enkeltløft tyngre enn 25 
kg (15 kg kvinner).

• Total løftevekt per dag bør ikke 
overstige 6000 kg.
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Løfte- og bærearbeid

• Ved bæring arbeider musklene statisk. Det 
er derfor viktig at bæreavstanden ikke er 
for lang og at det er hensiktsmessige 
hjelpemidler tilgjengelig.

• Vekten og formen på det som skal bæres, 
avgjør belastningen. Kort vektarm, altså å 
holde gjenstanden nært kroppen, belaster 
kroppen minst.

• Bæring av tunge gjenstander bør ikke 
overskride 20 meter på plant underlag. I 
trapp tilsvarer et trappetrinn en 
bæreavstand på omtrent 1 meter.
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Føles gjenstanden for 
tung, er det ingen skam å 

be om hjelp!
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Skyv- og trekkaktiviteter

• Belastning på hele muskelskjelett-
systemet, spesielt på 
hånd/arm/skuldrer.

• Belastningen på kroppen vil være 
avhengig av hvor stor kraft som er 
nødvendig for å starte bevegelsen, 
holde den i gang og bremse.

• Belastningen øker ved hyppige 
igangsettelser, oppbremsinger eller 
retningsendringer.

• Se video om god dytteteknikk
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https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/ergonomi/dytteteknikk/


Støvsuging

• Hold skaftet i den ene hånden, slangen føres 
bak ryggen og holdes i den andre.

• Jobb så oppreist som mulig og bruk 
tyngdeoverføring.

• Unngå å trykke munnstykket ned i 
underlaget – luft mellom munnstykke og 
underlaget gir bedre oppsuging og letter 
arbeidet.

• Skal man støvsuge møbler kan ryggen 
avlastes ved at vi støtter opp den ene 
hånden, for eksempel på en stolrygg.
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Vannsuging

• Samme prinsipp som ved støvsuging.

• Bruk lite trykk ned i underlaget.

• Bruk evt. en leddet nal for å samle 
vannet i små pytter før du bruker 
vannsugeren.

• Ha ledningen over skulderen eller 
rundt livet – ikke rundt nakken.

Skuring

• Still inn håndtaket slik at du kan 
støtte det mot hofteparti og jobbe 
med lave skuldre.

• Jobb så oppreist og så avspent som 
mulig. 

• Vær «venn» med maskinen – unngå å 
tvangsstyre.

• Ha ledningen over skulderen.
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Høytrykksspyling

• Hold spyleren tett inntil kroppen 
med albuene støttet på 
hoftekammen for å avlaste 
armene.

• Ta hyppige pauser for å riste 
armene.
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Kjøring av maskiner

• Innstill setet til en god sittestilling

• Kjør rolig og jevnt

• Ta hyppige pauser for å strekke 
rygg og armer

NRS Norge AS, 2019 26



Ensformig og tempostyrt arbeid

• Ensformig arbeid kjennetegnes av at 
én eller noen få enkle 
arbeidsoperasjoner gjentas i så høyt 
tempo eller så lenge at det kan føre til 
helseskade. 
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Ensformig og tempostyrt arbeid

• Variasjon i oppgaver

• Hyppigere pauser
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Generelle prinsipper i 
god arbeidsteknikk 

• Søk variasjon i oppgaver og arbeidsstillinger

• Arbeid med naturlig oppreist rygg, lave skuldre og 
fri, uhemmet pust

• Ta deg hyppige pauser for å riste på armene og 
gjøre sirkulasjons- og tøyningsøvelser

• Bøy i hofte, kne og ankel når du må jobbe lavt, eks. 
vask eller støvsuging under sofa, seng, bord, 
tømme søppel etc. 

• Flytt deg rundt slik at du står rett foran 
arbeidsfeltet
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