Sådan gør du, når du vurderer
1. Sikr først at der arbejdes efter instruktion.
2. Vurdér efter skemaet og kombiner din vurdering med medarbejderens vurdering.
3. Indtast de indsamlede oplysninger på www.savportalen.dk/Vurdering-af-arbejdsbevaegelser

Belastning på de enkelte kropsdele
Grøn = Arbejdsstillingen vurderes som god.
Rød = Arbejdsstillingen holdes i en belastende stilling længere
tid af gangen.

Mikropauser

Nakke
Arm og skulder
Mulighed for
at nakken er
ret det meste
af tiden

Nakken
foroverbøjet,
drejet eller
vredet det
meste af
tiden

Armen
arbejder ved
eller omkring
kroppen det
meste af
tiden

Armen
løftet frem,
ud til siden,
krydser foran
kroppen eller
skulder er
løftet

Ryg

Hånd, underarm og albue

Hånd og
underarm i
nogenlunde
forlængelse
af hinanden

Hånd bøjes,
drejes,
vendes og
vrides

Er der mulighed for at rette kroppen helt
op ind imellem eller er kroppen fastlåst i
samme stilling?

Kraftanvendelse
Vurder om der skal anvendes mange
kræfter?
Og hvis ja, er der mulighed for at slippe
grebet?
Det kan være svært at se, men spørg
medarbejderen, hvordan det opleves.

Ryggen er
ret det
meste af
tiden

Ryggen er
foroverbøjet, drejet,
sidebøjet
eller vredet
det meste af
tiden

Rækkeafstand
Medfører rækkeafstanden længerevarende
foroverbøjning af overkroppen?
Lang rækkeafstand kan forekomme, men
skal ikke gentages hyppigt?

Ben

Mulighed
for at bevæge benene
enten med
skridt på
stedet eller
ved at gå

Skal der løftes eller bruges kræfter, når der
rækkes ud?
Kan medarbejderen rette sig op ved at
trække emnet ind til kroppen eller hæve
bordet?

Stillestående
eller fastlåst.
Vægten på
det ene ben

Båndstyret arbejde
Medfører båndstyringen af tempoet, at
arbejdsstillingerne fastlåses?
Er båndretningen en lempelse eller en
ulempe?

www.savportalen.dk

Vurdering af arbejdsbevægelser

Dato: __________________

Som arbejdsmiljøgruppe har I ansvar for at sikre, at arbejdet udføres mest hensigtsmæssigt.
Vurder først arbejdsbevægelserne, når der arbejdes efter instruktionen.

Arbejdsfunktion: ______________________________________________________________

Arbejdsnummer:______________________

Arbejdsbevægelser (sæt X)

Arbejdsstation (sæt X)

Grøn = Mindre belastet

Grøn = God

Rød = Belastet

Rød = Mindre god

Nakke

Højre arm
og skulder

Ryg

Højre hånd,
underarm og
albue

Er der mulighed for
mikropauser?

Venstre arm
og skulder

Venstre hånd,
underarm og
albue

Kraftanvendelse?

Rækkeafstand?

Højre ben
Venstre ben

Båndstyret arbejde?

Er der behov for instruktion?

Ja

Nej

Er der behov for instruktion i brug af mikropauser?

Ja

Nej

Øvrige bemærkninger:

Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

