Stort set alle HK/Privats medlemmer
arbejder ved en computer i løbet
af arbejdsdagen. 4 ud af 10 har
gener, som de mener kan tilskrives
arbejdet ved computeren. Nogle
har gener ét sted, andre flere steder.
Få her et overblik over, hvor flest
oplever gener, og hvad der kan være
forklaringen
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Kan meget vel skyldes, at du ikke varierer
din arbejdsstilling nok. Når du arbejder i
en fastlåst stilling, bliver musklerne trætte.
Derudover er det vigtigt, at din skærm står
rigtigt. Du belaster din nakke mindst muligt, hvis din skærm er placeret i en højde,
hvor du ser lidt skråt nedad. Som tommelfingerregel skal en vandret udstrakt arm
pege på øverste menu- eller tekstlinje.
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ONDT I OVERARM

BAR Kontor har samlet
nogle øvelser i en video på
YouTube her:
bit.ly/1rmZ8HA
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HER GØR DET ONDT
EFTER COMPUTERARBEJDE
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ONDT I FINGRE OG HÅND

Mange klik med musen er en hyppig
årsag. Så brug dine genvejstaster. Derudover er det vigtigt at undgå at sidde i
”paratstilling”, mens du tænker over, hvad
du skal skrive, eller hvor du skal klikke.
Fjern hånden helt, når du ikke bruger
dine redskaber, så du får slappet
helt af i fingrene.

Hovedpine kan skyldes mange ting: lysforhold, om du sidder korrekt, at du ikke ofte
nok skifter arbejdsstilling, eller at du måske
har brug for skærmbriller. Det kan også
være, fordi du ikke drikker nok vand, får
tilstrækkeligt med frisk luft eller får en god
søvn. Vær også opmærksom på, at stimulerende stoffer som i kaffe, røg og søde sager
kan give hovedpine.
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Tilsyneladende uskyldige bevægelser,
når du bruger computermus og tastatur,
kan blive problematiske, når du gentager
dem igen og igen. Ligesom det at bukke
dit håndled er det. Så risikerer du at få
betændelse. Især det at dobbeltklikke og
trække med musen er særligt belastende.
Så sørg for så vidt muligt at bruge tastaturet og genvejstaster, hvor det er muligt,
samt have god understøttelse af underarmen, så du undgår håndledsknæk.

bit.ly/1W79NTs
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ONDT I UNDERARM

ONDT I HÅNDLED
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HOVEDPINE
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Smerter i armen kan skyldes en betændelsestilstand på grund af den samme
type arbejde lavet over længere tid. Det
er vigtigt, at du har god plads til at hvile
hænder og arme foran tastaturet, ligesom
det er en god idé at bruge genvejstaster,
så du sparer en masse klik med din computermus eller mousetrapper.

bit.ly/24xshhB

Sundhed.dk har samlet en
række tips og øvelser til
forebyggelse af nakke- og
skuldersmerter:

ONDT I RYGGEN/LÆNDEN

Der er ikke én rigtig siddestilling - så varier din arbejdsstilling, hvis du vil undgå
at få ondt i ryggen. Dit bord skal passe
til dig og dine opgaver, og har du et hæve-sænke-bord, så sørg for at stå op en
gang imellem. Smerter i ryg og lænd kan
også skyldes, at du ikke husker at skifte
siddeposition. Det er vigtigt, at du har
en stol, hvor sædet kan vippes eller indstilles. Brug eventuelt en siddepude for
at få en anden siddevinkel. Derudover
er det en god idé at bruge armene til at
støtte med, når du rejser og sætter dig.

Smerter i overarmen opstår ofte, fordi
du belaster håndleddet og underarmen
ved fx længerevarende arbejde med en
computermus. Du holder nemlig ofte din
underarm i en unaturlig position, hvilket
kan trække spændinger op i overarmen.

TIPS OG ØVELSER
MOD SMERTER

Få her på arbejdsmiljøweb
tips til, hvordan du kan
strække ud, når du har et
stillesiddende arbejde:
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ONDT I NAKKEN

5

3

10

2

8

SYNSFORSTYRRELSER
/TØRRE ØJNE

Din skærm skal være indstillet korrekt, så
teksten står klart. Tjek, at skærmopløsning
og lyskontrast er korrekt. Du har ret til at få
en arbejdsgiverbetalt synsundersøgelse og
få skærmbriller, hvis du har brug for dem.
Prøv også at være opmærksom på at blinke,
da vi har en tendens til at blinke mindre, når
vi sidder ved skærmen. Og husk at forlade
skærmen eller kigge ud ad vinduet en gang
imellem.
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ONDT I SKULDER

Samme problemstilling som ved ondt i
nakken: Varier din arbejdsstilling. Det kan
også skyldes, at du bruger din computermus
forkert. For at undgå at vride for meget i
skulderen skal du placere din computermus
foran tastaturet i stedet for ude til siden.
Eller alternativt benytte dig af en mousetrapper tilknyttet dit tastatur.

ONDT I ALBUEN
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På samme måde som med skuldrene er det
vigtigt, at du ikke vrider for meget i dine
albuer. Det kan du undgå ved at bruge en
mousetrapper eller ved at placere musen
foran tastaturet i stedet for ved siden af.
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