
 
 

 

Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering:  

 

Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid 

 
Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten er bedriftens 

eget verktøy i forhold til å kartlegge, prioritere og løse utfordringer knyttet til tungt og ensformig arbeid. 

 

Prosjekt: _____________________________ Dato________ 

 

Deltakere: 

 

Leder: 

Verneombud 

Ansatte: 

Andre: 

 

Slik kan sjekklisten benyttes: 

 

• Svar på spørsmålene i sjekklisten 

• Utfordringer føres inn i handlingsplanen(nederst ) 

• Tenk på hva årsaken til funnene kan være 

• Skriv ned løsninger på utfordringene 

• Hvem skal være ansvarlig for utbedring av funnene 

• Når forventes utfordringene å være løst? 

 

Forberedelse:  

-Gjennomgang av tidligere kartlegginger, og oppfølging av tidligere handlingsplaner 

-Registrerte avvik siste periode 

-Sykefravær siste periode 

              

Medvirkning fra ansatte i virksomheten 

 

Spørsmålene/sjekklisten bør tas opp, og gås igjennom, på ett egnet møte(for eksempel bas-møte) før fysisk befaring 

for å få fram synspunkter fra de ansatte.  

 

Leder, verneombud og evt. andre aktuelle ansatte gjennomfører så en fysisk befaring av arbeidsplass og utstyr.  

 

Foreslåtte tiltak bør tas opp med de ansatte slik at de ansatte har mulighet for å komme med innspill, og være med på å 

prioritere tiltakene, fastsette ansvar og tidsfrister for tiltak. Forslag til skjema for handlingsplan vedlegges etter 

sjekklisten.   

 

GENERELLE SPØRSMÅL:  

 

 

 

 

 Hva er spesielt bra med arbeidsmiljøet? 
 

Hva kan gjøres for at arbeidsmiljøet blir enda bedre? 

 
 

I hvilke situasjoner er risikoen for å pådra seg muskel- og skjelettplager/-skader størst? 

 
 



 

 
 

Gjennomføring:  

 

1. Plan for HMS  

1. Det foreligger en skriftlig plan for HMS som beskriver hvordan risikoforholdene i 

prosjektet skal håndteres. 
ja nei 

2. Arbeidet på bygge- eller arbeidsplassen følger utarbeidet skriftlig plan for hvordan 

risikoforhold knyttet til tungt og ensformig arbeid skal håndteres. 

ja nei 

2. OPPLÆRING 

3. Ansatte har opplæring innen ergonomi og tungt/ensformig arbeid ja nei 

4. Ansatte har opplæring i løfteteknikk og bæring ja nei 

5. Dokumentasjon av intern opplæring foreligger ja nei 

6. Rutiner for at man når alle med intern opplæring ja nei 

7. Nyansatte og vikarer får opplæring i ergonomi ved ansettelse ja nei 

8. Dokumentasjon av opplæring av nyansatte og vikarer ja nei 

9. Det gjennomføres opplæring i bruk av egnet arbeidsutstyr og hjelpemidler. ja nei 

3. FERDSEL 

11.  Finnes det rot i form av verktøy og materialer, avfall med mer, der hvor man 

ferdes, slik at man kan falle?  
ja nei 

12.  Er det arbeidsområder som ikke er ryddet, eller mangler tilstrekkelig lys? ja nei 

13. Er gulv og underlag glatte f.eks is eller væske? * ja nei 

14. Tilgjengelighet av aktuelt forflytningsutstyr.  ja nei 

15. Rutine for bruk og vask av forflytningsutstyr. ja nei 

16. Er det vanskelig å kjøre utstyr som radiatorer, vinduer, armaturer eller andre 

materialer helt frem til der det skal arbeides? * 
ja nei 

 

4. BELASTNING PÅ KROPPEN 

17.  Er det situasjoner hvor ansatte gjennomfører uhensiktsmessige vridninger eller 

dreininger? 
ja nei 

18. Mangler det løfteredskap, for løft eller ved uhensiktsmessig løfting, trekking eller 

skyving? * 
ja nei 

19. Finnes det muligheter for avbrekk/øvelser for rygg og skuldre ja nei 

20. Aktuelle løfteredskaper eller forflytningsutstyr er tilgjengelig på arbeidsplassen.  ja nei 

Hva kan gjøres for å unngå disse risikoene? 

 
 

 

Gjennomfør arbeidsplassvurderingen. Sett sirkel rundt ja eller nei i skjemaet. Punkter merket med * kan gi 

særlig risiko for plager. Gule kryss skal medføre kommentar, og forslag til tiltak på egen handlingsplan 

nederst i dokumentet. 
 



 

21. Rutine for ivaretakelse av hjelpemidler, vedlikehold ja nei 

5. LØFTING/BÆRING 

 

22. Løfter eller bærer medarbeiderne tunge verktøy eller redskaper under arbeidet for 

eksempel giraffslipere eller høvlemaskiner? * 
ja nei 

23. Løfter eller holder medarbeiderne tungt verktøy eller utstyr under arbeidet, for 

eksempel boremaskiner eller fresere? * 
ja nei 

24. Bærer medarbeiderne tunge emner eller redskaper, mens de går? * ja nei 

25. Løfter medarbeiderne mange enkelt ting over 20 kg i løpet av arbeidsdagen?  ja nei 

26. Oppstår det risikable situasjoner, når flere personer løfter sammen? * ja nei 

27. Løfter medarbeiderne emner i dårlige arbeidsstillinger, for eksempel langt fra 

kroppen, over skulderhøyde eller under knehøyde? * 
ja nei 

 

6. TUNG SKYVING ELLER TREKKING 

28. Må medarbeiderne bruke mye krefter på å trekke eller skyve hjelpemidler ved for 

eksempel transport av høvlemaskiner, sandsparkelanlegg eller ved transport av 

varmtvannsbeholdere? * 

ja nei 

29. Er det dårlige plassforhold ved skyving eller trekking? * ja nei 

30. Har man mange igangsettinger, oppbremsinger eller vendinger, når medarbeiderne 

skal skyve eller trekke? * 
ja nei 

31. Opplever medarbeiderne, at de tingene de skyver eller trekker, er tunge?  ja nei 

32. Er hjelpemidlene defekte, eller dårlig utformet? * ja nei 

33. Annet   

 

7. ENSIDIG, GJENTAKENDE ARBEID 

34. Er det ensidig, gjentakende arbeid på virksomheten. Med dette menes arbeid, hvor 

ensidige bevegelser hyppig gjentas i en stor del av arbeidsdagen 
ja nei 

35. Utfører medarbeiderne ensidig gjentakende arbeid i høyt tempo eller under 

tidspress? 
ja nei 

 

8. ARBEIDSSTILLINGER 

36. Arbeider medarbeiderne i ubekvemme arbeidsstillinger ja nei 

37. Arbeides det med bøyd eller vridd rygg, eller bøyd nakke? ja nei 

38. Arbeider medarbeiderne med hendene over skulderhøyde i lengre tider av 

arbeidsdagen 
ja nei 

39. Arbeider medarbeiderne med fremoverbøyd rygg uten å kunne støtte hendene ja nei 

40. Arbeides det på huk, knestående eller kneliggende? ja nei 

41. Er det trange plassforhold på arbeidsplassen, som begrenser bevegelsesfrihet? ja nei 

42. Arbeides det med bøyde håndledd eller med fingerspissgrep? ja nei 

43. Annet    

 

9. ARBEIDSMENGDE, TIDSPRESS OG INFLYTELSE PÅ EGET ARBEID 

44. Er det enkelte som har konstant for stor arbeidsmengde, eller for stort tidspress?  ja nei 



 

45. Er det ofte at medarbeiderne arbeider overtid? ja nei 

46. Er det nødvendig at medarbeiderne arbeider meget hurtig? ja nei 

47. Har medarbeiderne dårlig innflytelse på beslutninger om eget arbeid? ja nei 

48. Har medarbeiderne dårlig innflytelse på mengden av eget arbeid? ja nei 

49. Har medarbeiderne dårlig innflytelse på mulighet for å bestemme når de skal ha 

pause? 
ja nei 

50. Mangler medarbeiderne hjelp og støtte fra kollegaer? ja nei 

51. Mangler medarbeiderne hjelp og støtte fra ledelsen? ja nei 

 

10. VIBRASJONER 

52. Forsømmer virksomheten å kjøpe de maskinene som vibrerer minst?  ja nei 

53. Bruker bedriften slående, roterende eller vibrerende verktøy eller maskiner? ja nei 

54. Bruker medarbeiderne verktøy eller maskiner lengre enn anbefalt i forhold til 

vibrasjoner  
ja nei 

55. Er vibrerende verktøy risikovurdert og merket ut fra hvor lenge man kan benytte 

det pr arbeidsdag 
Nei Ja 

 

11. SYKEFRAVÆR 

56. Er det forhold i arbeidsmiljøet som kan medvirke til sykefravær ja nei 

57. Kan virksomheten gjøre endringer i arbeidsmiljøet slik at sykefraværet minsker? ja nei 

 

12. ANDRE FORHOLD RELATERT TIL FOREBYGGING AV BELASTNINGSPLAGER 

58. Virksomheten dokumenterer avvik, nestenulykker, ulykker, ansatte skader relatert 

til tungt eller ensformig arbeid 
ja nei 

59. Avvik, nestenulykker, ulykker og skader relatert til forflytning tas opp på 

personalmøte 
ja nei 

60. Årlig intern opplæring i løfteteknikk og bæring ja nei 

61. Dokumentasjon av intern opplæring ja nei 

62. Rutiner for at vi når alle med intern opplæring ja nei 

63. Nyansatte og vikarer får opplæring i forflytningsteknikk og løfteteknikk ved 

ansettelse 
ja nei 

64. Dokumentasjon av opplæring av nyansatte og vikarer ja nei 

66. Andre forhold av betydning 

 

 

 

 



 

HANDLINGSPLAN - SJEKKLISTE TUNGT OG ENSFORMIG ARBEID 

 

DATO 

UTFØRT AV  

______________________________________________________________ 

MEDARB/VO                                                 ARB.GIVER 

Ved usikkerhet eller andre spørsmål er det en god ide å diskutere funnene med bedriftshelsetjenesten. 

 

Lykke til! 

 

ÅRSAK TIL PROBLEM(ER) 

 

LØSNING ANSV FRIST 
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