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Stolen
 
Din stol kan også have indflydelse på din kropsholdning og kan derfor medvirke til
smerter i ryg og lænd. Sidder du på en almindelig køkkenstol, er den ikke indrettet
til at sidde på i så mange timer om dagen. Den vil muligvis mangle lændestøtte, og
du falder derfor sammen i ryggen i løbet af dagen. Det kan medføre smerter i ryg
og nakke. 
 

Hvad kan jeg gøre?
Det kan anbefales, at du finder en pude eller et sammenrullet håndklæde og
anvender dette som lændestøtte. Herved kan du opnå en mere ret kropsholdning,
når du sidder.
 
 

Indledning
 
Det kan være ergonomisk udfordrende at arbejde hjemmefra, og du har måske ikke en optimal indretning af din
hjemmearbejdsplads. 
 
Udover at holde dig i gang med små øvelser og variation, giver vi her nogle tips til, hvordan du - uden det store
besvær - kan gøre bare lidt, for at modvirke evt. gener og smerter.
 
Læs disse gode råd og lad dig inspirere til at indrette din arbejdsplads hjemme og få det bedste ud af det.

Arbejder du med laptoppen?
 
Det kan være en belastning at arbejde i mange timer med sin laptop. Det skyldes, at
skærm og tastatur er sat sammen, og det er derfor svært at få skærm i passende
højde og afstand, mens du bruger dit tastatur. Dette kan bevirke, at du får en uhen-
sigtsmæssig arbejdsstilling, som med tiden kan medføre smerter i muskler og led. 
 

Hvad kan jeg gøre?
Hvis du har et løst tastatur og ekstern mus, kan du forbedre din arbejdsstilling
markant. Herved kan du nemlig hæve din skærm op i optimal højde. Dette kan gø-
res ved brug af bøger, eller hvad du ellers lige kan finde, der giver din laptop en
stabil placering. Ved at få skærmen op, får du en mere ret holdning i nakke og ryg.
 
Du skal placere laptoppen i en passende afstand. En tommelfingerregel er, at det
svarer til en udstrakt arm, men her skal du forsøge dig lidt frem i forhold til, hvad
der passer bedst til dig, da skærmstørrelsen også spiller en rolle.
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Har du telefonmøde, så tag det stående/gående. 
Tag 5 minutters pauser, hvor du strækker kroppen igennem. Lav evt. øvelserne fra
linket nedenfor, som kan være med til at forebygge smerter og spændinger i ryggen
og nakken. Book evt. tid til dig selv via Outlook, hvis du har svært ved at huske det på
rygraden.

Variation, variation, variation...
 
Husk at variere dine arbejdsstillinger. Kroppen er skabt til bevægelse. 
 

 
Begynder du at opleve at have ondt i kroppen, er det på tide at ændre lidt på din
arbejdsstation. Lav enkle ændringer og se, om det virker. 
 
Det kan være svært at vurdere effekten, hvis alt ændres på en gang. Noter evt. de dage,
du oplever meget smerte med supplerende note om, hvad har du lavet lige den dag.
Herved bliver det nemmere at finde årsagen, hvis du ikke kender den.
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Bordet 
 
Vær også opmærksom på hvordan dine arme hviler på bordet. Oplever du et tryk op
igennem armene, vil du automatisk sidde og løfte dine skuldre. Det vil over længere tid
medføre smerter i nakken. 
 

Hvad kan jeg gøre?
Har du et hæve/sænkebord skal du justere højden, så armen hviler på bordpladen. Er
dette ikke muligt, f.eks. fordi du sidder ved et køkkenbord, er det stolen, du skal
justere på. Det kan oftest afhjælpes ved at finde en passende pude at sidde på, så man
kommer op i højden.
 
Det er også vigtigt at du kan nå jorden, når du sidder på din stol. Hvis du har fået rettet
din arbejdsstation til, så du skal sidde på en pude og herved ikke kan nå jorden, så
anbefales det at bruge en skammel. Her kan en bog, kasse eller andet anvendes.

Øvelser til forebyggelse af smerter og spændinger i ryg og nakke:
(https://www.kropogkontor.dk/bevaegelse-i-hverdagen/hold-kroppen-i-gang-ved-
hjemmearbejdspladsen)
Inspirationsvideo til indretning af kontorplads i hjemmet:
(https://www.youtube.com/watch?v=0cA3E_DFZPM)
Inspirationsvideo til kontorøvelser på hjemmearbejdspladsen:
(https://www.youtube.com/watch?v=KLOazJPCwo4)

Har du yderligere spørgsmål, eller har du brug for hjælp, kan du kontakte
Arbejdsmiljøsektionen (Arbejdsmiljoesektion@adm.aau.dk).

Links og yderligere hjælp
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