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Krav
Vurdér om:
•

arbejdet er EGA. Der er tale om EGA når den samme arbejdsoperation gentages
mere end to gange i minuttet eller samme muskelgruppe arbejder i mere end
halvdelen af tiden

•

der er EGA i mere end 3-4 timer dagligt. Hvis det er tilfældet skal I lave en
kortlægning af arbejdet samt en handlingsplan over tiltag

•

der forekommer en kvalificeret jobrokering?

Der er særlige regler for alle
udbeningsafdelinger – se
udbeningsprotokollater

Kortlægning af EGA
•

Vurder hvor ofte arbejdsoperationen gentages.

•

Vurder hvor længe den enkelte medarbejder står på pladsen enten pr. dag eller på en uge.

•

Vurder om der er forværrende faktorer - det er især kraftbetonet arbejdet og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

•

Vurder om der kan gøres noget for at forbedre indretning eller arbejdets udførelse, og om der arbejdes, som der
er instrueret i.

Arbejdstilsynets regler og praksis
Arbejdstilsynet vil tage udgangspunkt i dette skema i deres vurdering og vil overveje
enten et kortlægningspåbud, hvis der er tvivl om mængden af EGA eller et
rådgivningspåbud, hvis medarbejderne befinder sig i rødt område.
EGA = Ensidigt gentaget arbejde FF: Forværrende faktorer

Varighed
Intensitet

0-½
dag/uge

½-2/3
dag/uge

2/3-3/4
dag/uge

¾-1/1
dag/uge

Jobrokering –
vurdering
•

Er der tilstrækkelig
forskel i belastning
af muskelgrupper?

•

Brug skemaet
Vurdering af
arbejdsbevægelser

•

Rokering bør være
regelmæssig og
indenfor en uge
eller en dag

•

Mulighed for at ikke
EGA pladser kan
indgå

•

Styring og
dokumentation af
jobrokering

Højrepetitivt EGA + FF
Minus jobrokering
Højrepetitivt EGA + FF
Plus jobrokering
Højrepetitivt EGA - FF
Minus jobrokering

Relevante links
Arbejdstilsynets vejledning om ensidigt belastende arbejde og ensidigt gentaget arbejde. At-vejledning D 3.2, august
2002. Klik her.
Kortlægning og vurdering af EGA og EBA, AT-intern instruks nr 1/2008. Klik her.
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