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Arbejdsmiljø, arbejdsskader & fjernarbejde m. IT
Vi har alle sammen hørt skrækkelige historier om folk, som p.g.a.
stillesiddende arbejde med tastatur, mus og skærm har fået alvorlige
fysiske skader.
Hvad handler det om ? Hvor meget er der om det ? Hvordan kan man evt.
undgå det ? Hvad skal man være opmærksom på ?

Rapport om danskernes arbejdsmiljø
 25% af de danske lønmodtagere har skiftet job p.g.a. for dårligt
arbejdsmiljø – og lige så mange overvejer at gøre det.
 50% synes, at højt arbejdstempo og stress er et stort problem på
arbejdspladserne.
 Til gengæld synes kun knap 25%, at lange og skæve arbejdstider er et
problem.
Utilfredsheden med arbejdsmiljøet fremgår af en LO-undersøgelse
udarbejdet af Gallup, som blev offentliggjort på LO's kongres i 2000 –
men den gælder naturligvis arbejdsmiljøet generelt (og ikke IT specielt).
Der eksisterer nu en slags ”smiley-mærke” for arbejdsmiljøet: den grønne
smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med
Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at
virksomheden har rimelig orden på sit arbejdsmiljø.
I fremtiden vil et godt arbejdsmiljø også blive en del af konkurrencen
mellem virksomheder for at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Til
gengæld burde arbejdsmarkedet (ledelse og medarbejdere) bruge
arbejdsmiljøloven bedre i analyser af skader og ulykker, så disse kan
forebygges. Og Arbejdstilsynet (www.at.dk) burde gribe mere ind, når
det ikke sker.
For medarbejderne kan det ofte være et problem både at overholde
arbejdsmiljø-rigtige arbejdsmetoder og samtidig nå at udføre arbejdet.
Det er selvfølgelig uacceptabelt. I den sidste ende er det ledelsen, der
skal bevilge penge til forbedrede arbejdsvilkår.
I flere kommuner er planer om fjernarbejde ved at gå i vasken, fordi
kommunerne ikke vil betale prisen for indretning af hjemmearbejdspladser, som overholder arbejdsmiljø-reglerne. Meget trist når det oven i
købet er et politisk mål, at det offentlige skal være lokomotiv og gå i
spidsen i IT-udviklingen ! Og ret dumt.
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IT-branchen og arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø er ikke noget man snakker meget om i IT-branchen. Ifølge
en undersøgelse fra Ingeniørforbundet mener hovedparten af alle ITvirksomheder, at arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads er tilfredsstillende,
og det samme gør de fleste af medarbejderne. Men samme undersøgelse
viser også, at 48% af IT-medarbejderne har fysiske gener på grund af et
dårligt arbejdsmiljø.
Medarbejderne i IT-branchen er tit dybt engagerede i deres arbejde og
går oftest mere op i det end i arbejdsmiljøet. Undersøgelsen viser også,
at kun halvdelen af virksomhederne har lavet en såkaldt arbejdspladsvurdering (APV), som skal identificere arbejdsmiljøproblemer.
Ifølge arbejdsmiljøloven skal alle arbejdspladser foretage en
arbejdspladsvurdering (APV). Er der problemer med arbejdsmiljøet skal
der laves en handlingsplan for, hvordan arbejdsforholdene forbedres.
Direktøren i IT-Brancheforeningen påstår, at IT-branchen har
Danmark’s bedste arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet regner ikke
arbejdsmiljøet på IT-området for værende dårligt og holder derfor ikke
specielt øje med det. Alligevel rammes flere og flere af skader – hver 3.
ingeniør klager faktisk over smerter og begyndende symptomer på
museskader, på trods af at de i vidt omfang selv kan tilrettelægge deres
arbejde ved computeren.
Typisk er det noget, som folk holder for sig selv og ikke taler om på
arbejdspladsen. Den ansatte bagatelliserer det og tror, at det nok
går over.


En stor undersøgelse i HK (fagforeningen for ansatte inden for dansk
handel & kontor) viste for få år siden, at 43% af medlemmerne (86.000
personer) oplever gener eller smerter i det daglige arbejde med
computeren. Og 12% af medlemmerne (24.000 personer) tager medicin
mod smerterne. Og disse tal er desværre stigende …
Arbejdet ved computerskærme berører naturligvis ikke kun ”IT-branchen”
– men i høj grad også jobs som sekretærer, kontormedarbejdere,
konsulenter, revisorer, rejsebranchen, vagtbureauer, transportbranchen
og mange andre.
I det følgende drejer det sig derfor om ALLE, som beskæftiger sig med
computerarbejde i en stor del af deres arbejdstid.

Noah’s A4-Ark 2016

Side 3

Museskader
Museskader har hidtil ikke været anerkendt som arbejdsskader. Det er
heller ikke endegyldigt videnskabeligt dokumenteret, at der er en
sammenhæng mellem for meget computerarbejde og skader i nakke, ryg,
lænd, skuldre, underarm, håndled, hånd og fingre (??)
Smerter og skader som følge af arbejde med mus og tastatur er dog
rimelig udbredt og kendes ved blandt andet følgende symptomer:










Uforklarlig følelse af træthed
Følelsesløshed
Træt hånd og underarm
Stivhed og/eller smerter i ledene
Problemer med at åbne og lukke hånden
Behov for at massere ømme led
Sovende fornemmelse i hånd eller arm
Kolde og ømme hænder, specielt om morgenen
Problemer med koordination

Der har været en meget stor undersøgelse i gang, som nærmest på
forskningsniveau skulle forsøge at klarlægge påvirkningerne ved
computerarbejde hos 10.000 personer gennem et helt år. Resultatet af
undersøgelsen KUNNE have været, at museskader fremover godkendes
som arbejdsskader.
Undersøgelsen konkluderede dog kun, at computer-arbejde ikke giver
nævneværdige skader eller gener før man kommer over 20 timer om
ugen med mus/tastatur.
Og samtidig tyder undersøgelsen på, at jo større indflydelse man selv
har på indretningen af sin arbejdsplads des mindre klages der over
skader, smerter og gener - uanset om indretningen af arbejdspladsen
koster en formue eller ej.
I øjeblikket er der kun en enkelt, der har fået tilkendt erstatning p.g.a.
”musearbejde”. Det var en tidligere ansat designer hos LEGO.

Forebyggelse af museskader
Det er bedre (og lettere) at forebygge end at helbrede. Visse museskader
kan simpelthen ikke helbredes bagefter, så man gør sig selv en tjeneste
ved at behandle sin krop ordentligt fra starten.
Man helbreder ikke en museskade bare ved at købe en ny mus, en ny
musemåtte eller en ny stol, som kan indstilles på 1000 måder.
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Nedenfor er angivet en række forholdsregler, som mange eksperter
anbefaler. De fleste af dem koster ikke noget.
 Indret din arbejdsplads ergonomisk korrekt (se bilag til sidst samt
diverse links)
 Skift mellem forskellige værktøjer: brug forskellige mus, pegeplade,
tastatur m.v. Forsøg evt. også i perioder at lægge musen over i den
hånd, du ikke normalt vil bruge til en mus.
 Tag mange små pauser og udnyt pauserne til afslapning og/eller
bevægelse.
 Lav hyppige strækøvelser. Strækøvelser vil hjælpe med til at reducere
muskelspændinger. Som hovedregel må man ikke foretage øvelser,
som gør ondt. Hvis du allerede har pådraget sig en museskade, kan
visse strækøvelser være direkte skadelige - søg læge og spørg om
råd.
 Slip musen: hold let på musen, og slip den helt i de mange korte
perioder, du ikke bruger den. Slå ikke hårdt i tastaturet. Sørg for at
muskler i arm og hånd kan slappe af.
 Nedsæt dobbeltklik-hastigheden på din mus til det langsomst mulige.
 Brug genvejstaster: stort set alle programmer, hvor der kan bruges
mus, er forsynet med tastekombinationer, som kan aktivere de mest
brugte handlinger i programmerne. Lær de mest praktiske af dem
udenad, inden det går galt.
 Hold arme og hænder varme: kolde muskler og sener har større risiko
for at få skader.
 Brug ikke computeren unødigt. Undgå spil, Facebook o.s.v.

Åbne kontorlandskaber (stor-rum)
Mange danske virksomheder er røget med på moden med store åbne
kontorlandskaber fremfor mindre kontorer. Og det er der flere grunde til:
 Internt skal det udvikle en højere grad af fællesskabsfølelse og en
mere dynamisk og kreativ dialog mellem medarbejderne.
 Externt skal det ”signalere” åbenhed, videndeling, dynamik og
parathed til forandring. Det har en ”signalværdi” overfor kunder og
samarbejdspartnere.
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Mindst halvdelen af medarbejderne er imidlertid ikke så glade for de nye
store, åbne kontorer. Der klages f.eks. over støj, dårlig ventilation, småfrysen, ”kaos” og manglende mulighed for at koncentrere sig midt i en
strøm af afbrydelser. Derfor vælger mange i stedet at arbejde ved den
hjemmearbejdsplads, som virksomheden evt. har stillet til rådighed – men
f.eks. sekretærer kan jo ikke benytte sig af denne mulighed.
Når ledelsen hører om denne
utilfredshed, så kan de slet ikke forstå
det, for ”medarbejdernes repræsentanter
har jo være stærkt involveret i disse
planer og har kun været positive” – men
ude blandt medarbejderne virker det
altså ofte som om, at ledelsen har tænkt
mest på et smart image udadtil. Ikke så
heldigt …
Hvis et firma skal omstille sig til en ny
måde at (sam)arbejde på, så er det altså
ikke nok at sende alle medarbejderne på overlevelsestur i vildmarken,
rive kontorvæggene ned og købe smarte møbler. Paratheden til
forandring er en længere proces, som kræver tid, lyst og kræfter af
samtlige medarbejdere i organisationen. Ellers lykkes det ikke – og man
opnår kun at skabe modvilje og utilfredshed.

Leavitts model (som ses herover) skal vise, at enhver ændring i ITsystemerne bl.a. involverer mennesker (personer) – altså de ansatte !!
Ændringer påvirker også struktur, teknologi og div. opgaver – men i
forbindelse med arbejdsmiljø er det særligt vigtigt at hæfte sig ved:
menneskene …
Og det er et væsentligt område, som bør tildeles stor opmærksomhed,
hvis IT-ændringer skal forløbe optimalt !
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Fagpolitik, IT og e-virksomheder
Arbejdsmiljø og IT er naturligvis mange forskellige ting. Det er bl.a. det
gamle traditionelle firma, hvor man for nylig har indført brugen af
computersystemer, og hvor medarbejderne måske har utrolig svært ved
at vende sig til alt det nye.
Her har fagforeningerne i høj grad en rolle, som går ud på at beskytte
medarbejderne mod at blive tromlet ned, slidt op og ødelagt – fordi de
ikke magter at følge med i den hastige udvikling. I denne ”traditionelle”
verden har man aldrig været vant til at skulle være parat til at omstille sig
hele tiden. Hvis man på et traditionelt kontor pludselig satte en basketballkurv op på væggen, så ville medarbejderne tænke: Det var s’qu da
underligt at skraldespanden skal sidde deroppe …
På samme tid er der så de helt nye (dot-com)firmaer, som kun er få år
gamle og er opstået og lever i den ånd, som er skabt af computerverdenen, Internet, e-handel o.s.v.
Denne branche har fra starten tiltrukket mange helt unge medarbejdere,
som umiddelbart ikke har problemer med at følge med udviklingen –
endnu. De er vokset op med computere og Internet – men hvad sker der,
når de stifter familie, får børn og bliver lidt ældre ??
Kan de så stadig holde tempoet – eller er virksomhederne parat til at …
omstille sig endnu en gang ??
De mest succesrige firmaer i denne del af erhvervslivet er godt klar over,
at deres meget unge medarbejdere opfatter ”arbejdsmiljø” på en anden
måde. I denne (yngre) del af branchen er meget få medlem af en A-kasse
og kun få bekymrer sig om fagforeningspolitik. Ofte opleves det nærmest
som om fagforeningerne prøver at spænde ben for dem og begrænse
udfoldelsesmulighederne i jobbet/karrieren. ”Jeg trives med at arbejde 60
timer om ugen – hvordan vil fagforeningen så have, at jeg absolut skal
overholde 11-timers reglen …?”
Udviklingen på IT-området sker så hurtigt i dag, at det er helt umuligt at
uddanne tilstrækkelig med kvalificerede medarbejdere hurtigt nok. Ikke
når vi snakker Word og Excel – men i den rigtig tunge ende. Disse IT-folk
kan næsten kræve, hvad de vil af deres arbejdsgivere – men det kan man
ikke som HK’er eller skolelærer !!
Men … de unge bliver (måske) også ældre … og meget hurtigt viser der
sig symptomer på stress, som ellers først burde vise sig 10 år senere. De
bliver simpelthen slidt op af for meget arbejde. Tingene er måske så småt
ved at finde et mere ”jordnært” leje, og så kan det være, at der bliver brug
for fagforeningerne igen. Også indenfor IT-branchen …
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Faktisk er der klare tegn på, at folk begynder at vægte arbejdsmiljø,
fleksibilitet og tryghed i jobbet fremfor ”hurtig” karriere. Også IT-folk vil i
fagforening nu – for at blive en del af fremtiden …!

Arbejdsmiljø-cirklen viser, hvordan forskellige utallige påvirkninger
rammer den ansatte i virksomheden.
Næsten samtlige felter i cirklen har med IT at gøre – og det er absolut
noget, som man kan være opmærksom på. Og der er masser af
muligheder for at undgå problemer !!
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Hjemmearbejdspladsen = fjernarbejde = distancearbejde
I disse tider tilbyder flere og flere virksomheder, at mange af
medarbejderne kan udføre en del af arbejdet derhjemme – evt. ved en
PC som firmaet stiller til rådighed eller financierer en del af.
Det er uhyre vigtigt at hjemme-pc’en ikke bare står på køkkenbordet.
Arbejdspladsen skal indrettes fornuftigt, og det behøver overhovedet
ikke at koste det hvide ud af øjnene. Faktisk handler det mest om at følge
nogle få gode råd vedr. udstyr, indretning og arbejdsvaner (se bilag til
sidst).
Begrebet ”fjernarbejde” dækker over, at medarbejderen udfører en
større eller mindre del af arbejdet derhjemme (eller et andet sted). Det
kaldes også:
 distance-arbejde
 tele-arbejde
 eller simpelthen: ”hjemme-arbejde”
Ved 100% fjernarbejde behøver medarbejderen slet ikke vise sig
personligt på arbejdspladsen. Alle arbejdsopgaver klares hjemmefra via
PC’en og en direkte forbindelse til virksomhedens netværk via modem,
Internet o.sv. Kommunikationen foregår via e-mail, netværk og evt.
telefonen og ligeså hurtigt og effektivt, som hvis man var fysisk til stede.
Hvis man elsker at bo i et bondehus på en af de små danske øer og
gerne vil arbejde som skribent på Politiken, så kan det faktisk sagtens
lade sig gøre. Teknisk kan det nemt lade sig gøre at indrette ITarbejdspladsen derhjemme, så der ikke er nogen forskel på om man
sidder på arbejdspladsen eller derhjemme.
Det går naturligvis ikke, hvis man er
bager eller taxachauffør …men hvis
arbejdet primært udføres foran en
computerskærm – og udviklingen går
hen i mod, at det er der mere og mere
arbejde der gør – så er der ingen
praktiske hindringer for, at man kunne
sidde og arbejde derhjemme.
Men der mangler naturligvis den sociale
omgang med nogle kolleger – den personlige kontakt forsvinder.
Hyggesnakken og de dårlige jokes forsvinder – men til gengæld bliver
arbejdet måske mere effektivt, der holdes færre pauser, man bliver ikke
afbrudt hele tiden og man kan bedre koncentrere sig. Faktisk viser
undersøgelser, at folk ofte arbejder mere end de behøver, når de arbejder
derhjemme … (!!)
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Det gælder dog primært folk, som er glade for deres job og går op i det.
De har svært ved ”at sige stop”, når det nu lige går så godt, og der ikke er
nogen ”klokke”, der fortæller, at det er fyraften.
I mange større firmaer er hjemmearbejde allerede en fast del af
medarbejdernes virkelighed, men i mindre firmaer er chefen måske
stadigvæk mistroisk overfor, om det går op i børn, indkøb og tøjvask det
hele – men mange undersøgelser tyder på det modsatte. Og i øvrigt er
det vel ligegyldigt, hvis opgaverne bliver løst tilfredsstillende. Ellers må
man jo tage en snak om det … og lave nogle aftaler, deadlines o.s.v.
Sammen med friheden og eget ansvar for tilrettelæggelsen af en del af
arbejdstiden kommer ofte en vældig stor samvittighed overfor at gøre
det så godt man overhovedet kan. Langt de færreste skriver timerne på,
hvis de en gang imellem snupper en time ekstra for at løse en opgave –
og det var jo ikke meningen !!

Bedste kombination: ude & hjemme
Det behøver dog ikke være så slemt. 100% fjernarbejde er der nok ikke
mange, der vil bryde sig om – en blanding (flex) er det mest almindelige,
så man både kommer på arbejdspladsen men også arbejder med visse af
opgaverne derhjemme, hvor man selv kan tilrettelægge arbejdet og tiden.
Mange har en ordning, hvor de f.eks. arbejder hjemme 2 dage om ugen
og resten af tiden lægges på arbejdspladsen sammen med kollegerne.
Det er også en klar fordel for folk, som har meget langt til arbejde, at de
ikke skal igennem den lange transport hver eneste dag. Det sparer både
tid, penge og energi for den enkelte.
Andre har en ordning med korte arbejdsdage på arbejdspladsen og en vis
del af arbejdet derhjemme.
Det kan f.eks. være en stor fordel for folk
med (små-)børn. Man kan uden
problemer aflevere og hente børnene i
vuggestue og børnehave, være sammen
med dem og putte dem i seng. Og
derefter kan man så arbejde 2-3 timer,
inden man skal i seng – eller man kan
inddrage en stump af weekenden, som
indeholder ca. 60 timer, hvor
virksomheden ellers er lukket.
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Er det nu godt nok, det jeg har lavet ?
Det er ens egne personlige kvalifikationer, der afgør om ”hjemmearbejdet” bliver en succes for både arbejdspladsen og familielivet. Det
kræver et personligt (fagligt) overskud selv at skulle afgøre, om man har
udført arbejdet derhjemme godt nok – og det kræver, at man er i stand til
at tilrettelægge sin arbejdsdag selv. Hvis man er flad og udbrændt, så er
det nok en dårlig idé for de fleste at flytte arbejdet hjem i privaten.
Hvis virksomheden vil satse på fjernarbejde, så bør den forinden sørge
for, at de pågældende medarbejdere besidder disse kvalifikationer – evt.
via kursus. Naturligvis kræves der også, at medarbejderen behersker
den ny teknologi, da man skal kunne klare sig selv i de fleste situationer.
Store firmaer med mange ansatte har dog ofte en support eller Help Desk
som man kan ringe til og få hjælp, hvis der er problemer med at få udstyr
og programmer til at fungere.
Lederrollen kommer til at bestå mere i at coache medarbejderne frem for
at tilrettelægge og koordinere deres arbejdstid. Lederen kommer til at se
mere på resultatet af arbejdet frem for, hvor lang tid det har taget.

Er man på arbejde eller har man fri ?
Det KAN faktisk være svært at administrere timerne derhjemme. Det kan
bl.a. være svært for familien og omgivelserne at finde ud af, at der faktisk
er tale om et stykke arbejde, som skal udføres.
Hvis man ikke passer lidt på, så kan hele dage med hjemme-arbejde ofte
blive opfattet som ”fridage” af en ægtefælle, som sagtens kan forestille
sig, at noget af tiden går med at rydde op i kælderen eller ordne noget
meget nødvendigt ude i haven …
For ens eget vedkommende skal man også passe på – man bør ikke
planlægge at passe børn, have en steg i ovnen, snakke i telefon og skrive
2-3 breve for jobbet samtidig. Det giver bare stress !
Hvis man ikke får disse ting til at gå op i en højere enhed, så egner man
sig måske ikke til at udføre ”hjemmearbejde” – det virker måske for svært
at få struktureret tiden, eller evt. skal man have noget hjælp og rådgivning
omkring det.
Hvis man bliver lidt god til disse ting, så er fjernarbejde en kæmpe
fordel for alle parter: tilfredse medarbejdere og højere produktivitet
til gavn for virksomheden !
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11-timers reglen (hvad betyder det ?)
Faktisk findes der en bekendtgørelse ang. hjemmearbejdspladser, som
trådte i kraft i januar 2001. Den beskæftiger sig bl.a. med arbejdstid og
indretning af hjemmearbejdspladsen.
Noget som har været meget diskuteret er 11-timers reglen, som betyder
11 timers hvile (herunder fritid og søvn) fra man stopper sit arbejde og til
man skal starte på arbejdet igen.
Denne regel er selvfølgelig utrolig vigtig, hvis det gælder arbejde med
farlige maskiner, transport o.lign. – men er det nødvendigt at overføre
denne regel automatisk til ”videns-området” (formidling og bearbejdelse af
viden og informationer ved f.eks. en PC) ?? Eller vil det ødelægge den
fleksibilitet, som folk netop ønsker, ved at kunne arbejde hjemme ??
11-timers reglen er hovedsagelig ment som en beskyttelse af
lønmodtagerne, så de ikke bliver presset til at arbejde for meget. Men mig
bekendt er der aldrig nogen, der har beskæftiget sig med, om skolelærere
sad og forberedte sig derhjemme efter kl. 21.00 selvom de skulle møde
kl. 8.00 næste morgen … Dette kunne vel også gælde mange andre
grupper med "skrivebordsarbejde" …?

Jo, og reglen kan nu fraviges ned til 6 timers hvile pr. døgn (man skal
trods alt sove lidt ind i mellem), hvis den ansatte ellers selv bestemmer og
man har en klar aftale om tingene !
Skal man lade det være op til den enkelte at bestemme – uden
indblanding fra det offentlige (bekendtgørelser og love) ??? Man kan vel
(med lovens ånd i baghånden) lave lokale aftaler på arbejdspladsen, som
man ikke behøver at genforhandle hver aften ved sengetid …
Hvis lønmodtageren selv ønsker fleksibiliteten, og virksomheden ønsker
den fleksible arbejdskraft, så bør samfundet vel ikke stille sig i vejen …
Eller hvad ?

Den gældende lov siger, at der kan dispenseres fra 11-timers reglen ved
"ikke-permanent hjemmearbejde", såfremt arbejdsgiveren ikke fastlægger
og bestemmer over tilrettelæggelsen af arbejdet. Dette er således op til
den enkelte. Dog må man ikke gå under 6 timers hviletid pr. døgn. Læs
evt. nærmere på: www.hjemmearbejdspladsen.dk og andre links !
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Hjemme-PC på køkkenbordet ??
Hvis hjemmearbejdet er en del af det aftalte arbejde (en del af
arbejdstiden svarende til minimum 2 dage om ugen eller mere), så bør
arbejdsgiveren også tage ansvaret for, at hjemme-arbejdspladsen er
indrettet fornuftigt – og har faktisk pligt til det !
Man skal faktisk følge de samme regler, som gælder inden for
virksomheden. Det gælder forhold som bord, stol, belysning,
udluftning, siddestilling og div. IT-udstyr.
Der er ingen grund til, at der skal slækkes på reglerne. Men desværre er
det i praksis ofte sådan, at det er den ansatte selv, der må sørge for og
betale for disse ting. Virksomheden stiller IT-udstyr, programmer og
Internetforbindelse (gratis) til rådighed – men den fysiske indretning må
man oftest selv stå for.
Men så kan man jo også selv bestemme hvordan det skal være – og det
er faktisk det allerbedste. Det behøver ikke koste en bondegård !!

Kritikken af ordningen går naturligvis
på, at den ikke vil blive til gavn for de
mange "lavtlønnede", idet
virksomhederne næppe vil betale for, at
disse grupper får en computer hjem, som
måske slet ikke skal bruges i forbindelse
med jobbet. Fordelene vil være for små
og udbyttet for ringe (for
virksomhederne).
Andre kritikere taler om, at Danmark har
den største udbredelse af computere
blandt befolkningen i hele verden (ca. 93% af alle husstande har mindst
én PC stående) – så vi har måske slet ikke brug for flere computere
derhjemme ?

Vi har derimod behov for noget at bruge dem til: reelt indhold på Internet,
IT i uddannelsessystemet, IT i det offentlige o.s.v. Mange virksomheder
får slet ikke det rigtige udbytte af deres store investeringer i IT … Mange
penge er indtil videre smidt direkte ud af vinduet … fordi man bare gør
tingene som man plejer – men nu v.h.a. computere.
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Der er stor interesse omkring emnet i mange hjørner af samfundet. F.eks.
er sammenslutninger af små landsbysamfund og ø-samfund stærkt
involveret, idet de kan se en positiv udvikling ved brug af IT og
fjernarbejde.
Besøg f.eks. hjemmesiden hos "Sammenslutningen af danske småøer"
på web-adressen: www.danske-smaaoer.dk (ja, det ser jo lidt svært ud
med de danske tegn: æ, ø og å …i Internet-adresser) – eller
www.fejoe.dk for øen Fejø, som har succes med at tiltrække nye og yngre
beboere, hvoraf en del benytter fjernarbejde.

Ca. 35% af danskerne udfører "fjernarbejde" i en eller anden grad (een
dag om ugen eller mere). Det er faktisk dobbelt så mange som
gennemsnittet i Europa ! Over 30% af virksomhederne har medarbejdere,
som ”fjernarbejder” mere eller mindre (kilde: Danmarks Statistik).

Vedr. konkrete detaljer omkring indretning af den ”sunde”
IT-arbejdsplads så kan du finde nærmere informationer her:
 www.noah2900.dk/hgweb >> Teori >> Arbejdsmiljø
 Links (se sidste side)
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Fordele ved fjernarbejde

For arbejdsgiveren
 Øget produktivitet
 Mindre sygefravær
 Mindre kontorplads og mindre energiforbrug. Udskiftning af personalet
mindskes.
 Lettere at rekruttere attraktivt personale med høje krav.
 Udgifter til personale reduceres.
 Ledere tvinges til at koncentrere sig om helheden og ikke detaljerne.

For den ansatte





Lettere at kombinere rollen som arbejdstager og forældre.
De ansatte fornemmer tillid fra arbejdsgiveren.
Den ansatte kan arbejde, når det passer ham eller hende (fleksibilitet)
Et behageligere arbejdsmiljø

For samfundet
 Mindre transport giver bedre miljø, mindre energiforbrug og færre
udgifter til nye veje
 Udflytningen fra landsbyerne (udkantsdanmark) stopper, og strømmen
kan måske vendes: fra by til land

For den enkelte - Livslinien






Børnefamilierne - når børnene skal i institution (ulvetimen)
De unge
Arbejdspladsfastholdelse (undgå skift af job)
Seniorerne
Handicappede
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Ulemper ved fjernarbejde

For arbejdsgiveren
 Den ansatte bliver for selvstændig
 Den ansatte mister identifikationsgrundlaget med virksomheden og bliver
mere loyal over for kunden
 De kontoransatte bliver måske misundelige på distancearbejderne konflikter på arbejdspladsen.

For den ansatte











Social isolering - ensomt arbejde.
Svært at melde sig syg - man er jo allerede hjemme.
Reducerede karriere-muligheder
Grænsen mellem privatliv og arbejdsliv udviskes – man er ”på” 24/7
Konflikter i mindre hjem med små børn
Konflikter med familien
Arbejdsnarkomani - kan aldrig blive helt færdig med arbejdet
En del af arbejdstiden bliver ulønnet overtid (mere end 37 timer)
Kvindens dobbeltarbejde bliver endnu større - en fælde for kvinder
Svært at planlægge ferier eller forældreorlov
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En museskade kan blive varig, så lyt til kroppen i tide !
Af Charlotte, Teknisk tegner (april 1999)
Jeg er uddannet teknisk assistent og har arbejdet 11 år i samme firma. Da jeg i efteråret 1997
blev ramt af en museskade havde jeg ikke drømt om at det skulle være helt slut med at bruge
computer. Men det er altså et faktum.
Siden 1990 har jeg arbejde med computertegninger og også håndtegninger. Men så fik firmaet en
stor ordre i efteråret 1997. Tidsfristen skulle overholdes, og man var fra starten kørt op i en
stress-situation. Efter 3 ugers intensivt arbejde 7½ time om dagen, 4 dage om ugen, begyndte
det at gøre forbandet ondt ved kravebenet og ned i overarmen, og jeg havde svært ved at få
fingrene til at betjene musen. Jeg fortalte chefen, at jeg holdt forlænget weekend for at slappe
armen helt af. Men det hjalp ikke. Da jeg startede mandag morgen var jeg totalt pint af smerte og
ondt i fingrene. Så fik jeg en sygemelding på 3 uger.
Da jeg startede igen fik jeg lov til at lave håndtegninger og andet forefaldende arbejde. Det gjorde
jeg så i 6 uger og holdt derefter 2 ugers juleferie.
I januar 1998 var det slut. Efter 2 dages arbejde ved computeren var førligheden væk fra fingrene
og smerterne ved kravebenet og overarmen var tilbage. Jeg fik så endnu en sygemelding. Denne
gang på 2 måneder. Da jeg havde være sygemeldt i 7 måneder meddelte jeg firmaet, at de måtte
fyre mig. Hvilket de var kede af.
Så gik jagten ind på at finde andet arbejde, hvilket også lykkedes. Den 1 januar 1999 startede jeg
på en taxa-central. Man havde telefonen over hovedet, og skulle kun bruge tasterne, ikke mus.
Men efter 3 dage måtte jeg sige op. Jeg havde simpelthen ikke kræfter til at betjene tastaturet.
Her i april 1999 sidder jeg herhjemme og er mange erfaringer rigere og jeg har det også noget
bedre. Jeg har fået behandlinger af en fysioterapeut, en fysiurg (skulder-Jensen), en massør, en
zoneterapeut og en osteopat. På det sidste har jeg prøvet en fiskeolie-kur fra Pharma-Nord
(Sportskuren). Det er zoneterapien, der har virket bedst, for den sætter blodomløbet i gang, og
min arm og fingrene bliver dejlig varme. Desuden er der også bedring nu, hvor jeg spiser
fiskeolie.
Nu har jeg fået tilkendt revalidering. Jeg har søgt ind på universitetet for at læse til talepædagog.
Man får ikke megen hjælp fra det offentlige. Jeg måtte selv ind i Arbejdsskadestyrelsen for at
påpege, hvor alvorlige konsekvenserne af min arbejdsskade har været. Det førte til, at de i det
mindste genoptog min sag, som de i første omgang havde afvist. Nu glæder jeg mig over, at jeg
får mulighed for at omskole mig.
- En museskade kan blive varig, så lyt til kroppen i tide. Det sociale system er langt fra godt nok,
hvis man bliver uarbejdsdygtig. Og fleksjob er ikke retfærdigt. Jeg er ikke bitter, men er blevet
meget klogere.
”Tag smerterne alvorligt. Smerterne er et signal om, at noget ikke er som det skal være, og det
signal skal man ikke sidde overhørig. Og tegn så en forsikring mod tabt arbejdsfortjeneste. Får
man en arbejdsskade, som ikke anerkendes, kan man risikere at skulle gå fra hus og hjem, fordi
man pludselig går kraftigt ned i indtægt.
Så pengene til en forsikring er godt givet ud”, understreger en nu tidligere laborant.
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Det er ikke tilfældigt at jeg bruger denne artikel fra 1998 fra Politiken !
De samme ting gælder nemlig stadigvæk. Vores krop har udviklet sig gennem tusindvis af år –
det kan IT-udviklingen i de seneste 20 år ikke bare lige ændre på. Det som dog har ændret sig, er
udbredelsen af de bærbare computere, tablets og smartphones, som giver nogle anderledes
arbejdsstillinger. På disse enheder sidder hele jo samlet i et stykke – man kan ikke variere på det.
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Hvis du arbejder på bærbar computer, så er det vigtigt, at du sidder rigtigt
– og sofaen eller sengen er IKKE det bedste sted i længere tid !!
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Nyttige links til Internet:
 www.arbejdsmiljoeportalen.dk (alt om arbejdsmiljø, arbejdsskader,
fjernarbejde m.m.)
 www.barkontor.dk (Branche-Arbejdsmiljø-Rådet for Privat Kontor og
Administration)
 www.museskade.dk (omfattende website om museskader m.v.)
 www.dansk-it.dk (interesse-organisation indenfor IT-branchen)
 www.hk.dk (omfattende website om bl.a. arbejdsmiljø, arbejdsskader,
symptomer og forebyggelse)
 www.at.dk (Arbejdstilsynet, love & regler m.v.)
 www.ask.dk (Arbejdsskadestyrelsen)
 www.ami.dk (Arbejdsmiljø-Instituttet)
 www.computerworld.dk (nyhedsformidling om IT … på Nettet)

:-) Søren Noah (IT-lærer)
LINK: www.noah2900.dk > IT-Stuff > Teori
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