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DE 3 TRIN TIL VURDERING AF
ARBEJDSSTILLING OG STATION

 1. KROPPENS POSITION I ARBEJDSSTILLINGEN

Se på om kroppen har de ideelle ”linjer”
Er fødderne på gulvet
Er knæ lavere end hofte
Er ryggen i neutralstilling
Er skuldrene oppe/nede
Vinkel på nakken - Kigger personen op eller ned 
Vinkel på skuldre, albuer, underarme og håndled

 3. BELASTNING AF MUSKLER OG LED

Vær opmærksom på symptomer, og gør noget ved problemet før 
det bliver et alvorligt.
Vær opmærksom på vrid i kroppen, muskler der strækkes eller 
klemmes sammen og ensidige bevægelser eller stillinger.
Vær opmærksom på om du sidder uroligt.

Oplever du ovenstående, korriger din arbejdsstilling og station.

 BONUSINFORMATION

I forlængelse af de 3 trin til vurdering af arbejdsstillinger og
arbejdsstationer, anbefaler vi dig at være opmærksom på:

Lys – for lidt, for meget, genskin 
Træk
Varme / kulde
Skærm uden reflekser
Er alting til at betjene/bruge i naturlige stillinger

Husk at arbejde varieret og brug kroppen i løbet af dagen.
Lav øvelser – enkelte udstræknings- og afspændingsøvelser.

 2. INDSTILLING OG INDRETNING AF ARBEJDSSTATIONEN

Stol:
Hælene hviler på underlag
Knæ lavere end hofte
Sædekant skal være ca. 10 cm fra knæhase
Støtte i lænden - ryglæn skal støtte nederst i lændesvaj
Udnyt de funktioner stolen tilbyder

Bord:
Bordhøjde i albuehøjde, eller 1-5 cm under
Håndled i lige linje i forlængelse af underarm
Skuldre sænkede 
Underarme hvilende på bordplade

Stå bord.
Samme højde som ovenfor.
Vær opmærksom på ben stilling - undgå at skyde hoften ud til 
siden, at hvile på det ene ben og at låse/overstrække knæet.

Skærm:
Den øverste 1/3 af skærmen i øjenhøjde når du kigger lige frem
Armlængdes afstand til skærmen (50-70 cm)
Vinkel på skærm neutral i forhold til synsvinkel
Ved brug af 2 eller flere skærme, placeres centralt 

Tastatur:
Placeres midt for kroppen i ret vinkel
Hænder hvilende foran tastatur 
Underarme understøttes på bord
Albuerne holdes ind til kroppen
Håndled i lige linje i forlængelse af underarm
Brug evt. håndledsstøtte foran tastatur

Mus:
Placeres så hånd og underarm understøttes på bord
Holdes foran, og tæt på, kroppen
Albuerne holdes ind til kroppen

 ”Det du træner, bliver du bedre til”

 NOTER:


