
Skema til ergonomisk vurdering af kontorarbejdsplads. 
 
Dette skema er til arbejdsmiljøgruppen og andre der er involveret i planlægning og indretning af 
kontorarbejdspladser i Slagelse Kommune  
 
Skemaet er et supplement til personalefolderen ”Kontorarbejdsplads- Sådan indretter du din 
kontorarbejdsplads”. 
 
 

 

Navn/sted:       
 
                                                         

Afdeling:                                               Afsnit: 
 

VARIATION Hvor længe arbejder medarbejderen i gennemsnit pr. dag ved PC 
og/eller skrivebord?: 

□ 0 – 2 timer,        □ 2 – 4 timer,       □ 4 – 6 timer,         □ 6 – 8 timer 
 

STOL 
 

JA NEJ Kommentar: 

Kan arbejdsstolens sæde 
indstilles m.h.t. højde, dybde og 
hældning? 

   

Kan arbejdsstolens ryglæn 
indstilles m.h.t. højde og 
hældning? 

   

Er arbejdsstolens sædepolstring 
af passende tykkelse, af et 
materiale der tillader huden at 
ånde og er det afrundet ved 
forkanten? 

   

Er eventuelle armlæn 
indstillelige og kan de 
afmonteres? 

   

Kan stolen nemt indstilles fra 
siddende stilling? 

   

Undersøges: 
 
 
 

BORD 
 

JA NEJ Kommentar: 

Kan arbejdsbordets højde 
indstilles efter personens højde? 

   

Kan skærmen placeres i ca. en 
arms afstand? 

   

Er skærmens øverste linie 10 – 
15 cm under øjenhøjde? 

   

Er der mulighed for at hvile 
hænder og underarme under 
arbejdet ved PC’en? 

   

Er der fri benplads under 
bordet? 

   

Er der min. 110cm. fri plads bag 
skrivebordet?  

   

Undersøges: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



MUS og TASTATUR 
 

JA NEJ Kommentar: 

Fungerer tastatur, 
konceptholder, mus telefon m.m. 
hensigtsmæssigt i forbindelse 
med arbejdet? 

   

Passer musen til hånden og er 
musen placeret naturligt i forhold 
til kroppen? 

   

Undersøges: 
 
 
 

GENERELT 
 

JA NEJ Kommentar: 

Er arbejdspladsen indrettet så 
det undgås at vride og bøje 
ryggen? 

   

Er der gode muligheder for at 
variere arbejdsstillingerne? 

   

Er inventar let og hurtigt at 
indstille med gas eller el?  
(hvis der foretages hyppige skift 
af arbejdsopgaver eller 
personer)  

   

Er lokalet min. 7 kvadratmeter 
og har en arbejdshøjde på 2,5 
m.? og er der min.12 m

3
 luft i 

lokalet  pr. medarbejder? 

   

Undersøges: 

 
 
 

LYS 
 

JA NEJ Kommentar: 

Er loftsbelysningen, 
arbejdsbelysningen og 
dagslystilgangen 
hensigtsmæssig? 

   

Er arbejdspladsen indrettet så 
generende lysindfald og 
reflekser undgås? 

   

Bruges skærmbriller og er de i 
orden? 

   

Undersøges: 
 
 
 

 
    
 

Udarbejdet af: 
 
 

Dato: 
 
 

 


