
      

 

Tidlige advarsler kan være: Symptomer, som laboranterne nævner, er typisk 
smerter i: 

 Brændende fornemmelser 

 Kramper 

 Følelsesløshed 

 Hævelser 

 Snurren og prikken 

 Træthed 
 

 Lænd 

 Tommelfinger 

 Håndled 

 Underarm 

 Albuer 

 Nakke 

 Skuldre 

 Øjne og hoved 
Kilde: ”Laboratorier, vejledning om EBA i laboratorier”, Industriens Branchearbejdsmiljøråd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der kan forekomme ensidigt belastende arbejde i laboratoriet. For at undgå at det giver problemer vil vi 
nedenfor gøre opmærksom på nogle gode råd, ud fra de erfaringer vi har på ENVS. Rådene bør bruges i 
forbindelse med planlægningen af nye og løbende laboratorieopgaver for at undgå arbejdsskader. 

Erfaringsmæssigt kan skader som følge af ensidigt belastende arbejde typisk opstå i kortere perioder 
med pressede situationer og snævre deadlines, eller ved udførelse af statisk arbejde med ensidige 
belastninger over længere tid, så vær specielt opmærksom når de situationer opstår. 

Det er vigtigt at være opmærksom på tidlige advarsler om overbelastning og at reagere, så snart 
symptomerne optræder.  

 

God ergonomi i laboratoriet 



Brug maskiner 

Skruemaskine til at åbne og lukke låg. I forbindelse med håndtering og forberedelse 

af prøver, kan der være mange flasker/beholdere med skruelåg, som skal åbnes og 

lukkes. 

Sprøjtefilterpresse til filtrering af prøver gennem engangsfiltre. Anvendes til 

aflastning af hænder og fingre, hvis der er mange prøver eller hvis prøverne er svære 

at presse gennem filteret. 

Hvirvelmikser med tilbehør som kan holde prøveglasset. Vibrationer kan overføres 

til hånden og armen, hvis man holder prøveglasset med hånden på en hvirvelmikser. 

Stående opgaver 

Brug gulvmåtter 

At stå på bløde specialmåtter kan afhjælpe trætte fødder og ben ved længere tids 

stående arbejde. 

Undgå løft over skulderhøjde  

Løft over skulderhøjde i længere tid kan være belastende. 

Hold armene tæt ved kroppen 
Når man skal udfører finmotoriske bevægelser, f.eks. ved afpipettering, er det mindre 

belastende, hvis man arbejder midt foran kroppen og holder armene tæt ved 

kroppen. Støt evt. albuen mod bordet og brug autopipetter eller multikanalpipetter, hvis det er muligt. 

Indret din arbejdsplads 
Sørg for at der er god plads til at udføre opgaven. Undgå f.eks. at skulle række langt i akavede stillinger for at kunne nå 

nødvendige ting. Indstil stol og evt. bord så du har en egnet arbejdshøjde. Hav begge fødder på gulvet, så du kan 

understøtte din krops bevægelser. 

Fordel belastende opgaver 

Hvis ovenstående eller andre gode råd ikke er nok eller mulige, så planlæg arbejdet så de belastende opgaver bliver 

fordelt på flere personer og/eller dage.  

Stræk ud hver 20-30 minut. 

Hold dig aktiv og få færre smerter 
Forebyg med elastikøvelser. Simple øvelser træner de muskler, du blandt andet bruger, når du arbejder i laboratoriet. 

Det kan forebygge smerter og ømhed i nakke, skuldre og arme. Guide til elastikøvelser: 

http://www.jobogkrop.dk/Oevelser-til-nakke-og-ryk/Oevelser. Der er træning med elastik ved C2.05 

mandag/onsdag/fredag kl. 10.30 og i kælderen i bygning D140 samme dage men kl. 11.30. 

Det hjælper at holde sig fysisk aktiv, når man har ondt i muskler og led se også: http://www.jobogkrop.dk/Hvad-kan-I-

goere/Hold-dig-aktiv. 

En mere uddybende gennemgang af området findes i ”Laboratorier, vejledning om EBA i laboratorier” udgivet af 

Industriens Branchearbejdsmiljøråd: http://www.i-bar.dk/media/2959547/laboratorier-vejledning-om-eba_pdf.pdf. 

http://www.jobogkrop.dk/Oevelser-til-nakke-og-ryk/Oevelser
http://www.i-bar.dk/media/2959547/laboratorier-vejledning-om-eba_pdf.pdf

