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Disposisjon
• Bakgrunn og definisjoner
• Metode: litteraturgjennomgang
• Resultater:
• Nakke- og overekstremitet (OE)

– Samlet vurdering
– Eksempler

• Underekstremitet (UE)
– Samlet vurdering
– Eksempler

• Korsrygg
– Samlet vurdering
– Eksempler



Bakgrunn



Bakgrunn

• Muskel- og skjelettplager (MSP) er den vanligste bakgrunn for 
plager, sykefravær og uførhet i Norge (NOA 2015) og globalt (Vos 2015)

• Mange litteraturgjennomganger, bl.a. STAMI’s
‘Kunnskapsstatus’ fra 2008 har konkludert med sammenheng 
mellom arbeidsrelaterte (fysiske) eksponeringer og MSP (Knardahl 
2008)

• Plagene har en betydelig grad av forebyggingspotensiale (Sterud 
2013)

• Hovedformål for denne presentasjon: Å gjennomgå foreløpige 
resultater fra revisjon av ‘Kunnskapsstatus’ fra 2008



Smerter – også subjektiv 
relasjon til arbeid 

Levekårsundersøkelsen, SSB:
Har du i løpet av den siste måneden vært svært
plaget, ganske plaget, litt plaget eller ikke plaget
av smerte i nakken, skuldre eller øvre del av ryggen?
Hvis du har hatt plager:
Skyldes dette helt eller delvis din nåværende jobb?

63% nakke

43% rygg

39% ben
68% arm

Faktabok 2015, NOA

Andel av de med plager som
angir at plagene helt eller 
delvis skyldes jobb



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 løft, vekt av materialer. 

• Arbeidsposisjoner med store leddutslag («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. 



Definisjoner: Mekaniske eksponeringer (2)

• Statisk muskelaktivitet:
– Muskelaktivitet av vedvarende karakter, som regel med langvarig «statisk» 

kraftbruk.

• Tungt fysisk arbeid:
– Dette er som oftest en upresis benevnelse på helkroppsarbeid som krever 

bruk av moderat til stor kraft og er energikrevende. 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



Definisjoner: Mekaniske eksponeringer (3)
• Gjentatte arbeidsbevegelser (repetitivt arbeid)

– 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)



Definisjoner:

Muskel- og skjelettplager (MSP)

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

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) relatert til  
MSP. 



ARBEIDSRELATERTE MUSKEL- OG 
SKJELETTPLAGER - MODELL
En forenklet modell for sammenheng mellom eksponering og effekt/plage (Veiersted 1995):
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Metode



Metode: Litteraturgjennomgang

• Systematisk kritisk gjennomgang av eksisterende publisert viten

• Søkestrategi avgjørende

• Litteratursøk i internasjonale databaser

• Vurdering av kvalitet av de foreliggende studier

• Vurdering av evidens grad for sammenheng mellom eksponering 
og muskel- og skjelettplager

• ‘Statens beredning för medicinsk utvärdering’ (SBU) publiserte i 
2014 en litteraturgjennomgang om arbeid og ryggplager. 
Konklusjoner fra den brukes her



Evidens grad – sannsynlighet for en sammenheng

• Sterk evidens: Det vitenskapelige grunnlag utgjøres av observasjonsstudier av høy kvalitet 
for hvilke flere forsterkende forhold finnes. Det er liten sannsynlighet for at konklusjonen vil 
endres ved fremtidig forskning.

• Moderat evidens: Det vitenskapelige grunnlag utgjøres av observasjonsstudier av høy eller 
middel kvalitet for hvilke forsterkende forhold finnes. Det er moderat sannsynlighet for at 
konklusjonen kan endres ved fremtidig forskning.

• Begrenset evidens: Det vitenskapelige grunnlag utgjøres av observasjonsstudier av høy eller 
middel kvalitet. Det er større sannsynlighet for at konklusjonen kan endres ved fremtidig 
forskning.

• Ikke tilstrekkelig evidens: Manglende vitenskapelig grunnlag. Hvis det forekommer 
svekkende forhold, selv om det foreligger observasjonsstudier av høy- eller middel kvalitet. 
Svekkende forhold kan være at det bare er et enkelt bra studie, eller at det er lav 
overensstemmelse mellom studier. Det er mulig at konklusjonen kan endres ved fremtidig 
forskning.

GRADE: Balshem 2011, Guyatt 2011



Resultater
(her er bare eksempler
- tabellene som ble vist 
under presentasjonen er 
utelatt da de ikke er 
publisert enda)



Eksempler: nakke og overekstremitet

Manuell håndtering gir betydelig økt risiko for karpal tunnel 
syndrom med bruk av: 
1) 1 kg håndkraft eller mer 10/time
2) Repetisjoner 6 per min
3) Aktivitetsendringer eller pauser mindre enn 15% arbeidstid

(Roquelaure 1997)

Eksempel



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

(Harkness 2003, Svendsen 2013 mfl)

Eksempel



Blant 60-75 årige menn fant man at løft og/eller bæring 
av materialer over 25 kg for mer enn 20 år ga betydelig 
økt risiko for slitasjegikt (artrose) i hoften

(Croft 1992)

Eksempel



Livstids eksponering for kne/huksittende 
arbeid gir økt risiko for slitasjegikt (artrose) 
i knærne:
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)

Eksempel



Økt risiko for uspesifikke ryggplager:
Blant unge innen helse og transport yrker 
ved løft eller bæring av 25 kg eller mer 
minst 12 ganger daglig

(van Nieuwenhuyse 2006)

I en blandet populasjon fany man økt risiko 
ved løft av 25 kg eller mer minst 15 ganger 
daglig

(Coenen 2013)

Eksempel



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)

Eksempel



Tilskrivbar risiko  – hvor mye helseutfall kan 
forbygges hvis risikofaktor fjernes (NOA, Faktabok 2015)



Samvirkende fysiske og psykososiale faktorer 

Lapointe 2013



Takk til alle som har bidratt med design 
av litteraturgjennomgangen, evaluering 
av enkelt artikler mv:
Stein Knardahl
Morten Wærsted

Line Arneberg
Jan Olav Christensen
Johannes Gjerstad
Therese Hanvold
Dagfinn Matre
Benedicte Mohr
Kristian Bernhard Nilsen
Tom Sterud

Tonje Gjulem 
Einar Jebens
Jon Ingulf Medbø 
Gunn Helen Moen
Linda Pedersen
Vegard Strøm

Takk for 
meg!


