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Skovarbejder! Pas på din krop!



Dagen i dag

• Ryggens opbygning

• Kroppens reaktioner på slid eller løft

• Hvornår er det sundhedsskadeligt at løfte?

• Hvor meget belaster vi vores ryg?

• Hvad har indflydelse på vores løft

• Løfteteknik – hvad skal man have fokus på?

• Øvelser der virker
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En stor del af fravær skyldes ondt i ryggen 
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Kroppens svage punkter



Ryggens opbygning..
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Vores led – passer som æggebakker
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Ryggens led - mangler ”knogle”styring
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Hvad belaster vores ryg og generelt vores krop?

Arbejde med tunge løft og vrid i kroppen, dårlige 
siddestillinger i eksempelvis bil eller maskine, kan gøre 
de almindelige aldersbetingede forandringer værre og 

medføre risiko for kroniske rygsmerter.
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Ryggens reaktioner på belastning

Myoser eller muskelspændinger

Hold i ryggen

Slidgigt

Modic-forandringer

Påvirkning af nerver

Degeneration af discus

Discus prolaps
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Opbygning af vores led Led med slid= smerter 

Friskt led                                      Slidgigt



Slidgigt – gigt i facetled.
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Slid i hvivlerne
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Slidgigt - forsat

Ved slidgigt hæver vævet op

og presser på nerven
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Modic-forandringer

Forandringerne optræder næsten altid kun i forbindelse med, at der er slidforandringer 
(discusdegeneration) af en discus. Der opstår knogleforandringer i ryghvirvlerne og der ses 
mikrobrud og nyindvækst af smertefibre.
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Discus
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Nu ved vi hvad der kan ske med ryggen 

Men hvornår er det sundhedsskadeligt at løfte?
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Hvornår er noget for tung at løfte????



Hvornår er det tungt?

Afstanden

To søjler:

1. Underarmsafstand ca. 30 cm fra rygsøjlen i 
lænden

2. ¾ armsafstand ca 45 cm fra rygsøjlen i 
lænden



Hvornår er det tungt?

Rødt område:
Løft i det røde område anses for klart 
sundhedsskadelige. Der skal umiddelbart 
træffes foranstaltninger for at imødegå risikoen.

Gult område:
Løft i det gule område betyder, at der skal 
foretages en nærmere vurdering af de øvrige 
faktorer (se senere) for at afgøre, om de 
forværrer belastningen, så løftet må anses for 
sundhedsskadeligt.

Grønt område:
Løft i det grønne område er normalt ikke 
sundhedsskadelige på grund af vægt og 
rækkeafstand.
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Hvornår er det tungt?

Her ligger man forværrende faktorer ind.

Jo flere forværrende faktorer – jo længere 
trækker man ned i det røde område.

Udvalgte faktorer som trækker ned

• Uhåndterlig eller vanskelig at få fat på.

• Indholdet kan forskubbe sig.

• Byrden kan give skader – skarpe kanter.

• Løftet skal foregå skævt/asymmetrisk.

• Løftet startes med et ryk.

• Ryggen vrides, bøjes forover eller til siden, 

• Løfte over skulderhøjde eller under knæ.

• Løftes fra siden eller med én hånd.

• Byrden skal sættes præcist.



Hvor meget pres kommer der på vores 
lændehvirvler, når vi løfter 20 kg op fra 
jorden/underlaget?

Side 23



Regneeksempel på, hvor meget tryk der kommer på 
nederste hvirvler af ryggen.

Der skal løftes 20 kg. i ¾ arms afstand.

4,5 cm 45 cm

20 kg.

Der skal trykkes med 10 gange så meget kraft pga. afstanden: 10 X 20 kg = 200 kg.

Vægten af overkrop, 60% af samlet vægt ( personen vejer 80 kg): 0,6 X 80 = 48 kg X 10 = 480 kg

Samlet tyk der kommer på lænden: 200 kg + 480 kg. = 680 kg



Det mindste vi kan gøre er at optimere med 
løfteteknik
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Må to mand så løfte 30 eller 60 kg ? 

• Max 70 % af hvad 1 mand må løfte. 

• Derudover nedsættes grænsen ved forværrende faktorer.
• Byrdens beskaffenhed, Størrelse og form, håndgribelighed mm

• Den fysiske anstrengelse Skæve løft. Løft i ryk, tempo, løftede arme, mm.

• Arbejdsstedets beskaffenhed Pladsforhold, underlag, kulde, fugt, belysning mm

• Arbejdsforhold i øvrigt. Uventede belastninger, langvarig bæring

• Så 2 mand med rækkeafstand på 30 cm må max løfte 

2x30x0,70= 42 kg

• 2 mand med rækkeafstand på 45 cm må max løfte

2x15x0,70= 21 kg



Organisering

af arbejdet

Arbejdsstillinger
Holdning & vaner

Indretning

& værktøj

Hvordan får kroppen 

det godt på arbejde?

7572.12/kgb_kroppen2 · KGB/pf

Livsstil
Tobak
Kost
Motion

Arbejdsliv/
Fritid
Søvn



Hvad har så indflydelse på hvordan vi løfter…

Snak sammen to og to
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Nem og overskuelig ”løftetjekker”

• Kan hentes som App
både til Iphone og 
Android
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Risikovurdering
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Vi har hørt det før…Brug løfteteknik

God påklædning

1. Vurder byrdens vægt inden løftet.

2. Løft tæt på kroppen.

3. Hold ryggen lige – bøj i knæ og hofter –
spænd i mavemuskler og bækkenbund.

4. De 3 næser samme vej – skoene og din 
egen.

5. Lige meget vægt på begge fødder – god 
balance.

6.  Vend på fødder - ikke i ryg.



Påklædning
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Øvelser

Side 34



Fysioterapeut ●

T: 26 300 544

Mail: sh@amcentret.dk

• Stig Holm

Tak for i dag

Jeg ved det er svært – men det virker.


