
Gode arbeidsplasser sikrer rett 
belastning
Fra 2020 til 2022 gjennomfører det europeiske 
arbeidsmiljøorganet EU-OSHA en kampanje i hele Europa 
for å skape bevissthet rundt arbeidsrelaterte muskel- og 
skjelettplager og betydningen av å forebygge dem. Målet er 
å oppfordre arbeidsgivere, arbeidstakere og andre aktører til 
å samarbeide om å forebygge muskel- og skjelettplager og 
fremme god muskel- og skjeletthelse blant arbeidstakerne i EU.

Hovedpunkter
• Samtidig som flere blir stillesittende på jobb, er det stadig 

mer som knytter dårlig helse til en stillesittende livsstil.

• Kroppen trenger å være i bevegelse - å unngå ensformige 
arbeidsstillinger bidrar til et bærekraftig arbeidsliv.

• Å bare stå i stedet for å sitte er ikke løsningen, siden det 
også kan utgjøre en helserisiko å stå i lengre perioder.

• Varier arbeidsstilling så ofte som mulig. Ansatte bør kunne 
veksle mellom arbeidsstillinger og helst variere mellom å 
sitte, stå og bevege seg.

• Den beste måten å sitte på er «dynamisk sitting», dvs. å 
skifte sittestilling hele tiden.

• Ved å samarbeide kan arbeidsgivere og arbeidstakere finne 
praktiske måter å fremme mer aktive måter å jobbe på1.

• Når det gjelder arbeidstilling er den neste den beste!

Alle informasjonsark og annet kampanjemateriell kan 
lastes ned fra EU-OSHAs nettsted for kampanjen Et sikkert 
og godt arbeidsmiljø (https://healthy-workplaces.eu).

1) Eksemplene på god praksis i dette informasjonsarket er ikke 
nødvendigvis obligatoriske eller relevante for alle arbeidsplasser

Beveg deg 
på jobb
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Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.

Gode 
arbeidsplasser
SIKRER RETT BELASTNING

https://healthy-workplaces.eu
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Hvorfor vi må sitte mindre og bevege oss mer
Stillesitting blir mer og mer vanlig både på arbeid og på fritiden, 
og det er stadig mer som tyder på at en stillesittende livsstil er 
helseskadelig. Blant helserisikoene finner vi diabetes,  
hjerte- og karsykdommer og muskel- og skjelettplager.  
En stillesittende livsstil er også blitt knyttet til depresjon og noen 
former for kreft.  
De helseskadelige virkningene oppstår fordi kroppen trenger 
bevegelse for å føre blod og oksygen rundt i kroppen. Hvis vi 
sitter i samme arbeidsstilling, belaster vi musklene og senene mer 
enn hvis vi skifter stilling. Alle som har en kronisk  
muskel- og skjelettplage bør unngå å sitte for lenge. For å bidra til 
bærekraftig arbeid bør vi unngå statiske arbeidsstillinger.

Når vi sitter, gir en rak arbeidsstilling mindre belastning 
på skivene i ryggraden, men det er ikke bra å holde denne 
arbeidsstillingen for lenge. «Dynamisk sitting», det vil si å skifte 
sittestilling hele tiden, er anbefalt.

Å være mer aktive mens vi jobber kan også øke produktivitet og 
jobbtilfredshet. Det er derfor den neste arbeidsstillingen er den 
beste.

I tillegg til kontorarbeid, kan sittende arbeid være vanlig for de 
som jobber i kassen i butikk, i serviceskranker, på kundesentre, ved 
samlebånd, i laboratorier og kontrollrom, og mens vi kjører bil.

Regelverk og anbefalinger
Stillesitting er ikke spesifikt regulert av europeiske 
arbeidsmiljøbestemmelser, men arbeidsgiverne har en generell 
plikt til å vurdere risiko og tilpasse arbeidet til den enkelte. 
Regelverket om arbeid ved dataskjerm krever at medarbeidere tar 
regelmessige pauser eller skifter aktivitet for å bruke mindre tid 
foran skjermen.

Anbefalinger for sitting på jobben kan sammenfattes slik1:

• Ikke sitt mer enn fem timer på jobben hver dag.

• Ta mikropauser minst hvert 20.–30. minutt.

• Sørg for å stå i minst 10 minutter etter å ha sittet i to timer.

• Jobb aktivt ved å variere mellom å sitte, stå og gå.

Tiltak på arbeidsplassen
Vi må sitte dynamisk, ta hyppige pauser, tøye og bøye og bevege 
oss. Den beste måten å gjøre dette på er å sitte mindre og bevege 
oss mer på arbeidsplassen. Å bare stå i stedet for å sitte er ikke 
løsningen, siden det også kan utgjøre en helserisiko å stå i lengre 
perioder. Enkle tiltak kan skape en mer dynamisk arbeidsplass, 
avhengig av arbeidsplassen og ut fra en risikovurdering.  
Tiltak bør være en del av innsatsen for å begrense risiko, sikre god 
ergonomi og fremme velvære.

1) https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting

Hvilke tiltak kan arbeidsgiverne vurdere?
• Legg til rette for at de ansatte kan veksle mellom å sitte, stå og 

bevege seg. Motiver dem til å ta pauser, bevege seg og strekke 
på seg.

• Fastsett hvor lenge de kan sitte og når de bør strekke på seg og 
bevege seg.

• Legg inn strekkøvelser under møter, og oppmuntre 
arbeidstakerne til å reise seg, bevege seg og eventuelt strekke på 
seg under møter.

• Vurder om møterom og kafeteriaer kan ha et ståområde.

• Tilby hev/senk-skrivebord.

• Tilby gode stoler som gjør det mulig å skifte arbeidsstilling.

• Plasser treningsutstyr på pauserommet – pilatesball, matte, osv.

• Tilby trådløse telefoner, slik at arbeidstakerne kan gå og snakke.

• Fjern skrivere fra individuelle kontorer, og flytt søppelbøtter til et 
sentralt sted.

• Tilby apper som gir påminnelser om pauser og tøy og bøy.

Hva kan arbeidstakerne gjøre for å være 
mer aktive?
• Gå bort til skrivebordet til en kollega i stedet for å sende e-post 

eller ringe. Stå eller gå når dere har korte møter.

• La mobilen ligge utenfor rekkevidde, og reis deg hvis du må 
bruke den.

• Ta trappene – start med å gå ut av heisen én etasje for tidlig.

• Ta mikropauser i arbeidet slik at du kan strekke deg og reise deg 
opp.

• Parker bilen et stykke fra kontorinngangen.

• Bruk en «skjermpause»- eller «tidtaker»-app på mobilen som 
påminnelse.

• Skift arbeidsstilling ofte hvis du har et hev/senk-skrivebord.

• Drikk vann – det gir bedre blodomløp og innebærer at du går til 
toalettet oftere.

• Ta en kort spasertur i lunsjpausen.
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Dynamisk sitting
Du kan variere sittestillingen på følgende måter:

• ved å bøye deg fremover, bakover og sidelengs

• ved å tilte bekkenet fremover med ryggstøtte og bakover uten 
ryggstøtte

• ved å veksle på å ha vekten på høyre seteball og venstre seteball

• ved å bruke stolrygginnstillingen hvis du har det

• ved å støtte deg mot skrivebordet når du sitter foroverlent

• ved å ta hyppige mikropauser fra intensivt arbeid ved 
datamaskinen for å strekke på, håndledd og fingre

• ved å rulle på skuldrene og rotere nakken til hver side

• ved å reise deg, strekke deg og bevege deg i 20–30 sekunder 
ca. hvert 30. minutt, særlig hvis du føler spenninger i nakke, 
håndledd, skuldre eller rygg

• ved å foreta rolige øvelser annenhver time

• ved å ta en pause for å puste rolig og dypt inn og ut et par ganger 
– det er avslappende og bra for ryggraden.

Enkle strekkøvelser du kan gjøre ved 
kontorpulten
• Løft armene over hodet, og beveg dem i sirkler.

• Trekk på skuldrene, og rull dem forover og bakover noen ganger.

• Bøy nakken og beveg den forsiktig fra høyre til venstre og tilbake. 
Fokuser på anspente punkter.

• Rull anklene, strekk ut tærne og spenn føttene.

• Strekk hofteleddsbøyerne ved å føre det ene kneet mot gulvet og 
skyve hoftene forover.

• Len deg tilbake i stolen, og skyv overarmene bakover i stolen for 
å strekke brystet og skuldrene.

• Hold hendene bak stolen, og press skuldrene bakover.

Kjøretips
For sjåfører kan det være vanskeligere å reise seg i løpet av 
arbeidsdagen, men her er noen råd:

• Juster setet.

• Vær oppmerksom på arbeidsstillingen mens du kjører, og unngå 
å lene deg mot rattet. Beveg litt på deg og skift arbeidsstilling 
mens du sitter.

• Ta regelmessige pauser for å røre på deg og strekke ut ryggen.

• Gå alltid ut av bilen for å ringe, tekste, ta pauser, spise, osv.

Innføring av endringer
Tiltak for å endre stillesittende atferd vil neppe lykkes med mindre 
arbeidstakerne får være med på å diskutere og gjennomføre dem. 
Ingen arbeidsplasser er like, og strenge regler vil bare skape 
misnøye. Arbeidstakere har fortsatt behov for fleksibilitet og 
kontroll over hvordan de jobber. Enkelte kan være redde for at de 
blir mindre produktive av å ta pauser og strekke på seg. 
Diskusjoner kan skje i form av møter og undersøkelser, hvor 
arbeidstakerne også kan komme med ideer. Ledere må vise 
engasjement og være gode forbilder..

Eksempler på diskusjonsspørsmål:
• Hvordan kan planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaver 

endres slik at det er mulig å veksle mellom å sitte og stå i størst 
mulig grad? Hvordan kan korte perioder med øvelser bakes inn i 
arbeidsdagen?

• Hvordan kan arbeidsplassen hjelpe deg til å være mer aktiv? 
Hvilke tiltak kan ledelsen innføre for å fremme mer bevegelse og 
«dynamisk sitting» på kontoret?

• Hva kan den enkelte gjøre? Nevn to ting som du allerede gjør og 
to nye ting som du skal gjøre.
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Nyttige kilder for råd og mer informasjon
• Temaside for arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager:  

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/arbeidsrelaterte-muskel--og-skjelettplager/ 

• Temaside for ergonomi:  
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/ergonomi/

• Fysisk aktivitet på arbeidsplassen:  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9fc2b8a0-e537-11e7-9749-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-56006094

Arbeidsplasseksempel 1
En programvarebedrift gjennomførte en kampanje for å skape 
bevissthet rundt risikoen for inaktivitet på jobb og for å fremme en 
sunn kultur på arbeidsplassen gjennom et sterkt lederskap.  
Tiltakene omfattet blant annet deling av informasjon, oppfordring 
til å bevege seg mye i løpet av dagen og ergonomiske forbedringer 
som høydejusterbare skrivebord og høyere bord for stående møter 
og seminarer. Arbeidstakere fikk biofeedback-målere, og plakater 
oppfordret dem til å ta grep, som å ta trappene i stedet for heisen.  
De fikk tilbud om personlig helserådgivning, og råd om hvordan  
de kunne unngå stillesittende arbeid var en del av programmet for å 
vende tilbake til jobben. Det ble organisert «helseutfordringer»  
med små belønninger.

Kilde: https://osha.europa.eu/en/publications/healthy-workplaces-
good-practice-awards-2016-2017-0/view

Arbeidsplasseksempel 2
Et orkidégartneri innførte gruppetrening i pausene i form av fem 
minutters uttøyning ved arbeidsstasjonene rett før faste morgen- 
og ettermiddagspauser. Arbeidstakerne som ledet treningen 
hadde fått opplæring av fysioterapeut.

Filmklipp med Napo og ressurser for diskusjoner på arbeidsplassen
• Hold deg i bevegelse:  

https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/keep-moving-work

• Ta en pause:  
https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/take-break

Ressurser fra EU-OSHA
• OSHwiki-artikkel ‘Musculoskeletal disorders and prolonged static sitting’:  

https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting

• OSHwiki-artikkel ‘Promoting moving and exercise at work to avoid prolonged standing and sitting’:  
https://oshwiki.eu/wiki/Promoting_moving_and_exercise_at_work_to_avoid_prolonged_standing_and_sitting

• EU-OSHAs tematiske seksjon om forebygging og håndtering av muskel- og skjelettlidelser: 
https://osha.europa.eu/en/themes/musculoskeletal-disorders

• Forskning på muskel- og skjelettlidelser:  
https://osha.europa.eu/en/research-work-related-msds (where reports on avoiding static work are available).
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