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Bakgrunn:

I perioden 11.—29.01.13 ble det foretatt en ergonomisk vurdering av arbeidsplassen til 17 ansatte på
Rådhuset, etter initiativ fra HMS-ansvarlig Linda Robertsen. Det har vært utarbeidet 3 avdelingsvise
rapporter (fellesadm.. økonomikontoret og helse- og sosialkontoret) som er sendt til de respektive
avdelingslederne.
Ergonomisk tilrettelegging er et viktig ledd i forebyggingen av muskel-skjelettplager. Slike plager er en
av de hyppigste årsakene til sykefravær.
Resultat:
Følgende ansatte ønsket arbeidsplassvurdering:
Fellesadm:
Teknisk kontor:
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15 av 17 har varierende muskel-skjelettplager
i bl.a. nakke, skulder, arm/hånd
mener selv helseplagene kan ha sammenheng med arbeidsoppgavene.
Under besøket ble det informert om betydningen av a innta hensiktsmessige
tanke pa å forebygge muskel-skjelettplager.
Flg. punkter ble gjennomgått:
innstilling av kontorstol
bordhøyde
dataskjermens plassering og høyde
betydningen av å ha underarmsstøtte
plassering av annet utstyr (for eksempel telefon, harddisk)
lysforhold
betydningen av variasjon i arbeidsstilling/oppgaver
Den enkelte vil ta ansvar for mindre reguleringer
som ble gjort.

og tilpasninger

og/eller rygg. De
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Forslag til tiltak:
Det gjenstår å gjøre noe med flg :
Adm.enheten:
Navn

Bord*

fl

Stol

' Pga. bordets utforming (har
tastaturbrønn/løs
plate) og
pga.helseplager. bør det
vurderes
bytte til et hevesenkebord.
Pga. helseplager bør han fa
et heve-senkebord.

Bordet hvor datamaskinen
står bør byttes til et hevesenkebord fordi de deler på å
bruke samme arbeidsbordet.
Det bør ha en lengde på ca.
2,3 m, og kunne stilles ned
mot 62 cm.
Bør ha heve-senkebord for å
ha mulighet for variasjon og
flerbruk av bordet. Sarg på
det nåværende bordet
umuliggjør dessuten god
arbeidsstilling.
Bør ha heve-senkebord for a
ha mulighet for variasjon.
Sarg på det nåværende
bordet umuliggjør dessuten
god arbeidsstilling. Her må
høyden på bordet kunne
stilles ned til 63 cm.
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Annet
' - Hodetelefon bør vurderes
anskaffet.
Bør ha lengere ledning til tlf.

;

- Bør ha større datamus som
vil gi et mer avslappet grep.
- Bør få ny kontroll av
databrillene.
Bør ha ekstra arbeidslys
over bordet. F.eks. Bordl s.
- Bordet de i dag har som
databord kan brukes til
frankeringsmaskinen
og
heller bygge opp bordbena
med klosser til en høyde
mellom 85-95 cm.
Bør ha ny stol da
stolheis og setet
er defekt.

—Arbeidsmiljo

og trivsel

— Ergonorni

og tilrettelegging
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Anbefaler at bord med løs
benkeplate/tastaturbrønn
byttes ut til heve-senkebord
med rekkevidde ned mot 60

Mangler stol til
sitte på når hun
skal ha bordet i
normal hø de.
Stolen er defekt
og bør byttes.

For å oppnå avlastning
stående kan en vurdere
vippeplate eller gummimatte.
Det bør også vurderes om
hodetelefonen hennes
fungerer optimalt.

CM.

Økonomiavd:
Navn

Bord*
Bør få et bord med bordben
som kan stilles ned mot 66
cm.
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Annet
• Endring i høyde på bord vil medføre at
skuffeseksjonen blir for høy og
dermed må byttes til en lavere. (max.
59 cm høy)
Harddisken bør henges opp under
bordet.
En optiker bør vurdere behovet for
databriller.
Det er behov for en rørløfter til
I• telefonen.
Bør ha annen
Det bør sjekkes hos optiker om han
stol som passer
skal ha databriller.
han bedre.
Det bør vurderes om han skal ha
Spes. setet.
hodetelefon dersom han har flere
samtaler over 5-10 minutter samtidig
som han håndterer tastatur og
datamus.
Stol

Understellet kan i dag ikke
justeres langt nok ned og
bør byttes til et som kan
komme ned til 63 cm.

Helse- og Omsorgskontoret:
Navn

Bord*

Stol

Anbefaler heve-senkebord.
Bordbenene bør ha en
rekkevidde ned til 68 cm og
o til 110 cm.
Anbefaler heve-senkebord.
Bordbenene bør ha en
rekkevidde ned til 62 cm og
opp til 100 cm.

Stolen bør byttes ut
Defekt stolheis.

Annet

Bør ha lengere ledning på
datamusen, eller en trådløs mus.
Vurdere behov for ekstra
arbeids1 s

* I de tilfellene hvor det er anbefalt heve-senkebord er dette vurdert som tiltak på grunnlag av enten
helseplager, begrenset mulighet for variasjon i arbeidsstillinger eller at det er en arbeidsstasjon hvor
flere skal kunne arbeide. Målet er å lage arbeldsplasser hvor uheldige belastninger reduseres eller
fjernes, og da må utstyret være fleksibelt og enkelt å justere.
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Ergonomi og lilrettelegging
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Konklusjon:

Det er en risiko for at forhold nevnt foran kan fore til, eller forverre allerede eksisterende muskelskjelettplager. Det tilrådes derfor at det iverksettes tiltak for å forebygge dette.
I dette tilfellet er snakk om bl.a.:
10 heve-senkebord,
5 kontorstoler,
div. mindre kontorutstyr
Skulle det være noen spørsmål til denne tilbakemeldingen, eller behov for ytterligere bistand, er det
bare å ta kontakt.
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