
Sådan indretter du din 
arbejdsplads 

 
 

 
 

Variation 
Variér dine arbejdsbevægelser mange 

gange om dagen. 

Brug inventarets justeringsmuligheder til at 

skabe variation. 

Sid højt, sid lavt, sid fremme, sid tilbage og 

stå op. 

Hold ”skærmfri” pauser. Lav evt. elastik-

øvelser.  

 
Stolen 
Variér dine siddestillinger ofte, brug stolens 

funktioner. 

Indstil stolens højde, så du kan støtte 

fødderne fast på gulvet. 

Indstil sædets dybde, så der ca. er en 

håndsbredde mellem sædets forkant og 

dine knæhaser. 

Lændestøtten skal ca. være der hvor 

ryggen svajer mest. 

Brug vippefunktionen og husk at justere 

vippemodstanden, så den passer til din 

vægt (skrue under sædet). 

 

Bordet 
Variér dine arbejdsstillinger ved at skifte 

mellem forskellige arbejdshøjder 

(sidde/sidde højt/stå op). 

Du skal kunne hvile underarmene på 

bordet, uden at løfte skuldrene. 

Husk fri benplads under bordet 

 
 

 

 
 
 
Skærmen 
Afstanden til skærmen bør være mellem 

50-80 cm. 

Overkanten af skærmen bør max. være i 

øjenhøjde. 

Skærmen placeres bedst med siden til 

vinduet – undgå reflekser og modlys. 

 

Tastatur og mus 
Tastaturet skal være adskilt fra skærmen 

og der skal være tilstrækkelig plads til at 

hænder og underarme kan hvile foran 

tastaturet.  

Benyt evt. alternativer til musen (andre 

pegeredskaber, genvejstaster etc.), og sørg 

for at armene kan holdes tæt til kroppen, 

når der arbejdes med tastatur og mus. 

 

Lys 
Dagslys og almenbelysning må ikke give 

generende reflekser i skærmen eller 

medføre generende blænding. 

Der skal være mulighed for passende 

solafskærmning. 

Der bør være en arbejdslampe til rådighed. 

 

Skærmbriller 
Afhængig af syn og alder (oftest når du har 

fået behov for læsebriller) kan du få behov 

for skærmbriller. Regler og rekvisition 

findes på InSlag under Arbejdsmiljø. 

 

Telefon - Konceptholder 
Brug headset, hvis du taler meget i telefon, 

eller ofte bruger pc og telefon samtidig. 

Brug konceptholder, hvis du ofte skriver 

efter noter/manuskript. 

 

Lokalet 
Hold rumtemperaturen på 20-22 grader. 

Ryd op, så der kan gøres og holdes rent. 

Undgå kopimaskine og printer på kontoret 

 

Se desuden på InSlag/Ansat fra A-

Z/Arbejdsmiljø  


