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Hámarksþyngdir

Vinnuskipulag

Líkamsástand

Einhæf vinna

Álagseinkenni tengd vinnu geta  verið 
af  ýmsum toga og oftast eru margir 
 sam verkandi þættir sem orsaka þau. 
 Algengustu álagseinkenni eru verkir í baki, 
hálsi, herðum og öxlum.

Mikilvægt er að tileinka sér góða líkamsstöðu 
við vinnu og allar athafnir daglegs lífs. Hægt 
er að lágmarka áhættu á álagseinkennum 
með því að vinna með beint bak, slakar 
axlir og olnbogana sem næst líkamanum. 
Þetta á bæði við um standandi og sitjandi 
vinnuaðstöðu. Einhæft álag og endurteknar 
hreyfingar í langan tíma þarf að forðast.

Nýtum styrk fóta til þess að lyfta, ýta eða 
draga og minnkum þannig álag á bakið. Ef 
byrðin sem lyfta á er þyngri en 25 kg þurfa 
tveir að vinna saman. Ef ganga þarf með 
byrðina þarf leiðin að vera greið. 

Einstaklingar þola álag misvel og getur 
munurinn legið í líkamsbyggingu og líkams
ástandi. Þeir sem hreyfa sig reglulega eru 
líklegri til þess að þola meira álag en þeir 
sem stunda enga hreyfingu utan vinnu. 

Mikilvægt er að muna að starfsmenn bera 
sjálfir ábyrgð á eigin líkamsbeitingu við  vinnu.
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Þegar byrði er lyft er mikilvægt að halda henni 
nálægt líkamanum, nota styrk fótleggja og gæta að 
stöðu baksins.

Það þarf talsverðan kraft til þess að koma hlutum 
úr kyrrstöðu. Þegar við drögum er gott að halla sér 
aftur, nýta líkamsþunga sem og styrk fótleggja.

Notum fætur meira, þar er styrkurinn. Þetta á sérstaklega 
við þegar við lyftum og færum hluti úr stað.

Þegar tveir hjálpast að þurfa menn að vera samtaka.
Hjálpumst alltaf að við þyngri byrðar!

Þegar handverkfæri 
með löngu skafti eru 
notuð er mikilvægt 
að hafa bakið beint 
og halda verkfæri 
nálægt sér.

Veljum þægilega vinnuhæð þannig að við getum haft 
handleggi sem næst líkamanum. 

Reynum alltaf að komast nálægt viðfangsefninu, 
hafa bakið beint og nota fætur.

Verum nálægt vinnuborðinu, borðhæð miðast við 
olnbogahæð. Efri brún skjáa er í augnhæð.


