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Indhold:
Synspunkt

Mange kontorer små, gør en stor å 
Medarbejderne på Der Nordschleswiger har indret-
tet deres lokaler, så de sidder tæt, men kun på dem 
de arbejder sammen med. 

Den nødvendige forandring
På Kailow trængte de til forandring. Og derfor gik de 
i gang med en ombygning, der tog et år. Målet var et 
bedre arbejdsmiljø på kontoret. 

Værktøj til indretning af dit kontor 
Har I brug for hjælp og inspiration til at indrette 
jeres kontor, så brug fra BAR Kontors værktøjskasse. 

En mand med styr på kemien
Bent Horn Andersen fra DI vil gerne omsætte svær 
kemi til enkel praksis. 
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20 Spil om arbejdsmiljø til unge
Nyt interaktivt spil til unge om arbejdsmiljø skal 
ruste dem til arbejdsmarkedet. Spillet er baseret på 
dilemmaer hentet fra virkeligheden. 

Vi sidder for meget ned, også når vi er på arbejde
En ny undersøgelse fra NFA fastslår, at det er 
skadeligt for vores helbred, at vi sidder så meget ned.  

Kort nyt
Fortsat fokus på unge og arbejdsmiljø.

En kombination af mindfulness, kognitiv og 
fysisk træning gav ikke det ønskede resultat.

Digitalisering og robotter ændrer vilkårene for 
arbejdsmiljøet.

Den 1.1.2017 blev de 11 branchearbejds-
miljøråd (BAR), hvoraf Grafisk Branche-
arbejdsmiljøråd var det ene, til 5 branche-
fællesskaber for arbejdsmiljø (BFA). 
De nu tidligere BAR har fungeret siden 
1997. Tanken var at gøre arbejdsmarke-
dets parter mere direkte ansvarlige for ar-
bejdsmiljøarbejdet i de enkelte brancher. 
Dengang som nu gik der en del politik i 
etableringsfasen, men BAR-systemet fik 
altså lov til at fungere på godt og ondt i 20 
år.
Grafisk BAR bliver fremover erstattet af et 
brancheudvalg under Branchefællesskab 
Industri.
Opgaven for det det nye brancheudvalg 
hvis dækningsområde, bliver det samme 
som før, nemlig at producere gode og tids-
svarende informations/vejledningsma-
terialer til virksomhederne i den grafiske 
branche indenfor arbejdsmiljø, til gavn 
for de ansatte, virksomhedernes drift og 
økonomi. 
I den to-deling af arbejdsmiljøet som vi 
har valgt i Danmark, med en myndig-
hedsindsats og en partsindsats, er det 
tanken at de nye branchefællesskaber skal 
spille en endnu større rolle end BAR har 
gjort. Det skal bl.a. ske ved at der skabes 
en langt tættere kobling mellem arbejds-
miljørådet og branchefællesskaberne og 
der skal samtidig ske en styrkelse af vær-
dikæden mellem forskning, formidling og 
den virksomhedsrettede indsats. Tanken 
er, bedre at kunne udnytte potentialet i 
det samlede partssystem fuldt ud, med 
det sigte at kunne agere hurtigt, mere ef-
fektivt og med større gennemslagskraft 
på længere sigt.
En anden væsentlig tanke bag ændringer-
ne, er også at anvende flere ressourcer på 
den virksomhedsrettede indsats og færre 
penge på administration, og derigennem 
at kunne skabe muligheder for positive og 
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hurtige forandringer i arbejdsmiljøet.
Som et led i den nye struktur nedsæt-
tes der også et såkaldt ”Dialogforum”. 
Målet er at skabe et tættere samar-
bejde mellem branchefællesskaberne 
og Arbejdsmiljørådet. Dialogforum vil 
blive sammensat af både repræsentan-
ter fra Arbejdsmiljørådet og fra Bran-
chefællesskaberne.
Der er med andre ord skabt mulighed 
for at realisere en mere rød tråd i den 
fremtidige arbejdsmiljøindsats. Om 
det lykkes kan kun historien vise, men 
indsatsen for et godt arbejdsmiljø i den 
grafiske branche fortsætter med ufor-
mindsket styrke.

Palle Larsen
Arbejdsmiljøpolitisk team i 3F.

Synspunkt har til formål at skabe op-
mærksomhed og debat om aktuelle og 
særlige arbejdsmiljøemner. Synspunkt 
skrives på skift af parterne i Grafisk BAR 
og er altid udtryk for forfatterens egen 
holdning.
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Af Pia Olsen/Citat.
Foto: Cornelius Von Tiedemann/Der Nordschleswiger.

Bygningen ses på lang afstand. Belig-
genheden er perfekt - lige ud til hav-
nen og med indgang i tårnet er det ikke 
en bygning, man overser. Bygningen 
er gammel, men helt nyrenoveret. På 
en smagfuld messingplade afsløres 
det, hvem bygningen huser og her står 
blandt andet: Der Nordschleswiger. 

Magasinet Grafisk Arbejdsmiljø er ta-
get en tur til Aabenraa for at besøge 
medarbejderne på den tyske mindre-
talsavis, Der Nordschleswiger, og høre 
om, hvordan de har skabt et godt ar-
bejdsmiljø på kontorerne og fundet sig 
til rette i deres nye flotte bygning. Der 
Nordschleswiger har nemlig ikke altid 
boet så fornemt og komfortabelt. Vejen 
dertil har været lang og oplevelsesrig. 

”Vi har boet i den her bygning i mange 
år. Den er fra 1966, og for cirka 4 år si-
den var vi nået dertil, hvor den virkelig 

trængte til at blive renoveret. Avisen 
havde ikke selv råd til så stor en reno-
vering, men så var vi så heldige, at vi 
fandt en investor. Han var indstillet 
på at købe bygningen, renovere den og 
lade os flytte ind igen som lejere. Det 
var en hel ideel løsning for os,” fortæl-
ler Christian Andresen, som er en af to 
ligeværdige chefer på Der Nordschle-
swiger, og som derfor også er chef for 
arbejdsmiljøudvalget. 

Men før Der Nordschleswiger nåede 
frem til indflytningsdagen i den nyre-
noverede bygning, skulle der ”besti-
ges mange bjerge”, ikke mindst hvad 
arbejdsmiljøet angik. 

Flytning til Rådhuset
Bygningen skulle renoveres så vold-
somt, at det krævede, at avisen med 
alle dens medarbejdere flyttede helt 
ud af bygningen. 

”Først skulle vi finde husly det næste 
halvandet år. Og faktisk var vi så heldi-
ge, at lige op ad gaden herfra lå Aaben-
raas gamle Rådhus, og det stod tomt. 
Vi lavede en aftale med kommunen 
og fik lov til at flytte ind i det gamle 
Rådhus. Fordelen ved den ordning var, 
at al edb var på plads i forvejen, så vi 
kunne nærmest få redaktionen op at 
køre lige med det samme,” fortæller 
Christian Andresen.  

Det gamle Rådhus skulle dog vise sig 
at rumme mange udfordringer i for-
hold til arbejdsmiljøet.

”Vi skulle jo kun bo der kort tid, så vi 
flyttede ikke vægge og den slags. Vi 
flyttede bare ind. Og opdagede så at 
en gammel bygning var kold og ikke 
særlig velegnet i forhold til nutidig 
arbejdsmiljøstandard. I starten var 
der ikke varme på i weekenden, for 

På Der Nordschleswiger har medarbejderne haft indflydelse på, 
hvordan kontorerne er indrettet. Det var en lang proces og blev til 
mange individuelle løsninger forbundet af en masse åbne døre.  

Tema

MANGE KONTORER 
SMÅ, GØR EN 

STOR Å

Volker Heesch nyder sit enkeltmandskontor

Volker Heesch på besøg hos ”de unge”, deriblandt Dominik Dose, som har valgt at have en sofa på kontoret.
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På Der Nordschleswiger nåede de frem 
til en indretningsmodel, hvor der er 
mange mindre kontorer med to til fire 
medarbejdere i og så et par enkelt-
mandskontorer. 

Arbejdsmiljørepræsentant Volker 
Heesch var en af dem, der inderligt 
ønskede sit gamle enkeltmandskontor 
tilbage. 

”Vi diskuterede muligheden i forhold 
til at få et stort newsroom, der rum-
mede hele redaktionen. Og vi talte 
også med andre virksomheder for at 
høre deres erfaringer med storrums-
kontorer. Og så nåede vi altså frem til 
løsningen med de mindre kontorer, 
hvor folk kan sidde sammen i arbejds-
fællesskaber, og hvor enkelte har fået 
deres helt eget kontor,” siger Volker 
Heesch, som selv er meget glad for sit 
enkeltmandskontor. 

”Det var måske os, de lidt ældre, der 
holdt fast i, at vi gerne ville have de 
mindre kontorer. Jeg er meget taknem-
melig for mit enmandskontor. Måske 
er det også sådan, at når man bliver 
lidt ældre, så bliver man mere følsom 
overfor støj. Jeg synes, det er helt op-
timalt, at jeg kan vælge at have døren 
åben og lukke den, når jeg trænger til 
ro,” siger Volker Heesch og tilføjer, at 
han da også har set nogle af de yngre 
medarbejdere lukke døren til deres 
kontor, når der bliver for meget aktivi-
tet og støj i huset. 

I forhold til støj udefra har renoverin-
gen af huset også haft en positiv effekt. 
”Vi ligger jo tæt på en befærdet vej, 
men efter renoveringen og de nye vin-
duer, mærker man det slet ikke. Man 
kan sidde helt tæt på vinduet og stort 
set ikke høre bilerne alligevel. De tager 
al støj,” siger Volker Heesch. 
 

De åbne døres politik
En tur ned ad redaktionsgangen på 
Der Nordschleswiger bekræfter, at de 
åbne døres politik holdes i hævd. Alle 
døre står åbne. Og et kig ind i de mange 
kontorer er som at kigge ind i forskel-
lige verdener.  På sportsredaktionen 
er der masser af farver. En hel udstil-
ling af fodboldbluser, billeder og ikke 
mindst af sten, som har fået forskellige 
fodboldklubnavne malet på sig. Den 
meget kreative stenudsmykning har 
sin helt egen historie, som sportsjour-
nalisten Jens Kragh Iversen fortæller:
”Stenene stammer fra vores sommer-
ferie med ungerne. Konen var så træt 
af, at jeg altid løb udenfor og spillede 
fodbold med børnene, og så kunne 
hun sidde indenfor og kukkelure. Så 
fandt jeg på det med stenene. Det er 
noget drengene gider, og som vi kan 
sidde og hygge os med alle sammen 
inde i sommerhuset. Og der er flere 
gode processer i det, for først skal vi 

rådhuspersonalet arbejdede jo ikke i 
weekenden. Det fik vi nu lavet om på, 
men det var lidt primitivt. Samtidig 
var det også et specielt sted med meget 
historie og charme” fortæller Christi-
an Andresen. 

Planlægningen af det nye hus
Flytningen kom på plads efter det 
forhåndenværende søms princip, og 
mens medarbejderne bed kulden i sig, 
og arbejdet fortsatte, gik planlægnin-
gen af det nye hus også i gang. 

”Huset her skulle renoveres så omfat-
tende, at der sådan set kun var murene 
tilbage. Al indmaden var hevet ud. Det 
betød også, at tavlen mere eller min-
dre var vasket ren. Man skulle natur-
ligvis lige tage hensyn til de bærende 
vægge, men ellers havde vi mulighed 
for at planlægge, hvordan vores nye 
hus skulle indrettes helt fra grunden”, 
siger Christian Andresen. 

Medarbejderne blev inddraget. 
”Vores samarbejde med investoren var 
så fint. Vi havde indflydelse på næsten 
alt. Vi kunne vælge at få fjernet vægge, 
få nye vinduestørrelser, men også hvor 
mange stik vi ville have, og hvor de 
skulle være. Det var en meget privile-
geret situation for os,” siger Christian 
Andresen. 

Ledelsen havde en plan, som de præ-
senterede medarbejderne for.  
 
Vi ønskede at samle medarbejderne i 
nogle forskellige grupper, som vi hav-
de en forestilling om ville fungere godt 
sammen, fordi deres arbejdsgange var 
tæt forbundet. Vi fremlagde så vores 
plan for medarbejderne for at høre, 
hvad de sagde til det,” fortæller Chri-
stian Andresen. 

Nogle medarbejdere kiggede på pla-
nen med skepsis.

”Der var medarbejdere, som sagde, at 
de gerne ville have deres gamle kon-
tor tilbage, og at de gerne ville have et 
kontor for sig. Et meget langt stykke 
hen ad vejen valgte vi at lytte til med-
arbejderne. Nogle medarbejdere fik 
deres gamle enkeltmandskontor tilba-
ge. Men der var også situationer, hvor 
vi måtte sige, at centralredaktionen, 
den skal altså sidde sammen, fordi den 
skal fungere sammen,” siger Christian 
Andresen. 

”Processen var, at alle kunne melde 
ind på de råskitser, vi fremlagde. Og 
det kom der nogle rigtig gode løsnin-
ger ud af. En løsning er eksempelvis, 
at der blev lavet døre mellem de kon-
torer, hvor medarbejderne i princippet 
arbejder snævert sammen, men allige-
vel har brug for hver deres kontor. Hvis 
dørene er åbne, så kan folk høre hin-
anden”, fortæller Christian Andresen. 
Enkeltmandskontorerne 

Stående redaktionsmøde på gangen. Chefredaktør Gwyn Nissen ved tavlen og Volker Heesch har travlt på blokken. Sådan beskæftiger en sportsjournalist sine drenge i ferierne. De maler på sten.
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bage, afholdt vi en APV. Vi vurderede, 
at på et halvt år, havde medarbejderne 
fundet sig til rette, og så var det tid til 
at finde ud af, om der var fejl, mang-
ler eller ting, der bare ikke fungerede,” 
siger Christian Andresen og tilføjer, at 
medarbejderne faktisk ikke havde så 
meget, de ville have anderledes.

”Vi havde jo selv været med til at be-
stemme, hvordan det hele skulle være, 
så der var meget stor tilfredshed,” siger 
han. 

Ventilationsanlæg er dog fortsat en 
udfordring. 

”Nogle medarbejdere har haft store 
problemer med temperaturerne på 
kontorerne og har måtte sidde med 
tæpper, fordi det ikke virker endnu. 
Jeg har brugt meget tid på at bestille 
tekniker. Men det er desværre stadig 
ikke helt i orden og nogle medarbej-
dere har været mere udsat end andre. 
Men vi arbejder fortsat på at forbedre 
det,” siger Christian Andresen. 

”Nu kom vi jo fra Rådhuset, hvor 

9

jo gå en tur på stranden og finde gode 
sten at male på, så det får vi lang tid 
til at gå med, ” siger Jens Kragh Iversen 
med et stort smil. 

Lidt længere nede af gangen kigger 
man ind i et andet land: Landet med 
de store avisstabler. Og så er der na-
turligvis også chefredaktørens kontor, 
stort, ryddeligt og med plads til møder. 
De daglige avismøder holdes dog for 
enden af gangen. Her er opsat et højt 
stå-omkring-bord med et whiteboard 
for enden. 

”Det er her redaktionen holder møder 
i løbet af dagen. Det er ikke meningen, 
at det skal være lange møder, så derfor 
er der ingen stole. Det er her vi tager de 
små statusmøder i løbet af dagen, og 
det er helt med vilje at det er placeret 
her, for det at lave en avis er en dyna-
misk proces. Og derfor passer det godt 
med et lille mødested lige udenfor 
journalisternes døre,” forklarer Chri-
stian Andresen. 

De personlige kontorer
På trods af de nye omgivelser har Der 

Nordschleswiger valgt ikke at indkøbe 
nye ens møbler til hele avisen.  

”Mange af de møbler, vi havde fra før, 
fejlede ikke noget, så der var ingen 
grund til at skifte dem. Vi havde alle-
rede hæve/sænke borde, men har dog 
indkøbt et par nye borde. Det er mest 
fordi, de gamle var for store og umo-
derne. Men vi har ikke ønsket at ens-
rette indretningen i hele huset. Vi kan 
godt lide, at der er plads til forskellene, 
” fortæller Christian Andresen.

Indretningen af arbejdsstationerne
I arbejdet med indretningen af de en-
kelte arbejdsstationer har Der Nord-
schleswiger trukket på viden og er-
faring fra et samarbejde med blandt 
andet en ergoterapeut og en indret-
ningskonsulent. 

”For nogle år siden, inden vi flyttede, 
havde vi et projekt, hvor en studerende 
fra ergoterapeutskolen kom og un-
derviste os i, hvordan arbejdspladsen 
skulle være indrettet. Det var også i 
forbindelse med hendes arbejde, at vi 
fik hæve/sænkeborde. Så de erfarin-

ger har vi trukket meget på,” fortæl-
ler Christian Andresen og tilføjer, at 
de også havde et samarbejde med en 
indretningskonsulent, der lærte dem, 
hvordan man undgår genskær i com-
puterskærmen og sørger for at afstan-
den fra øje til skærm er korrekt. 

”Inden vi skulle flytte ind sad vi med 
grundskitserne og kiggede på, hvad 
der kunne lade sig gøre, og hvordan 
tingene kunne stå. Jeg synes, vi har 
rigtig godt styr på det, og det er jo en 
løbende proces. Der er jo altid noget, 
man lige kan justere lidt på,” siger 
Christian Andresen og fortsætter  ”vi 
er efterhånden ved at have styr på det 
med lyset, men det er jo også en pro-
ces, der foregår hele tiden. ”

APV er et godt redskab i processen
Det kan være godt at kigge på tegnin-
ger og planlægge og forestille sig en 
hel masse. Men det er først, når man 
står lige midt i den nye virkelighed, at 
man finder ud af, om det planlagte nu 
også fungerer i virkeligheden. 

”Et halvt år efter, at vi var flyttet til-

OM DER NORDSCHLESWIGER

Der Nordschleswiger er avisen for det tyske mindretal i Danmark. Avisen blev grundlagt i 1946. I begyndelsen 
udkom den som ugeavis, men efter 10 år blev den til et almindeligt dagblad og udkommer fra mandag til lørdag. 
Der Nordschleswiger er det mindste dagblad i Danmark. Der er i dag ansat 20 journalister og 12 medarbejdere 
i administrationen. Hovedredaktionen ligger i Aabenraa, og derudover har avisen lokalredaktioner i Haderslev, 
Sønderborg, Tinglev og Tønder. Avisen får tilskud fra mindretallet, som finder det vigtigt, at avisen udkommer. 
Redaktionen bag avisen skriver om alt, hvad almindelige dagblade skriver om, men har et særligt fokus på Sønder-
jylland og mindretallet. Alle kan abonnere på avisen, der regner sig selv for en helt almindelig avis.  Avisen har for 
nyligt sat gang i en proces, der i højere grad skal tilpasse avisen til mobile tablets og smartphones.   

Åbne døre og plads til forskelligheder. Timo Fleth på sportens kontor.

Sportsjournalist Jens Kragh Iversen, med sin stensamling, der vokser lidt for hver ferie.
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DEN NØDVENDIGE 
FORANDRING 

medarbejderne indimellem var helt 
blå af kulde, så det var da en kæmpe-
stor forbedring at komme til et hus 
med god isolering og ventilationsan-
læg. Men når det er sagt, så bøvler vi 
fortsat med at få ventilationsanlæg 
helt afbalanceret med varmeanlæg,” 
siger Volker Heesch og tilføjer, at man 
da heldigvis stadig bare kan åbne vin-
duet, hvis man trænger til frisk luft. 

Bortset fra klimaanlægget er arbejds-
miljøudfordringerne i det nye hus vir-
kelig i småtingsafdelingen.  

”Vi har haft nogen, som ikke synes 
loftlyset var godt nok, og så har vi ind-
købt ekstra lamper til dem,” siger Vol-
ker Heesch.

Et problem er helt forsvundet
Et problem, som var helt almindelig 
for nogle år siden, var, at medarbej-
derne klagede over at have musearm. 
Det gør de ikke mere.

”Der er længe siden jeg har hørt no-
gen tale om, at de har musearm. Det 
eksisterer nærmest ikke mere her på 
arbejdspladsen. Før i tiden var det jo 

et helt almindeligt problem, men har 
vi åbenbart fået indrettet os ud af det. 
Engang imellem kommer folk og spør-
ger efter et hjælperedskab i forbin-
delse med skærmarbejdet, og det får 
de bare. Men ellers hører jeg aldrig om 
musearme,” siger Volker Heesch.  

De fysiske rammer påvirker de 
psykiske 
På trods af de gode vilkår har det nye 
hus også rummet udfordringer. Man 
kan sige, at de fysiske rammer udfor-
drer de psykiske. 

”Redaktionen og administrationen 
sidder på hver sin etage. Og det kan 
godt skabe en følelse af, at vi hernede i 
administrationen ikke rigtig kan følge 
med i, hvad der sker. Vi har forsøgt at 
løse det ved at have en fælles kantine. 
Vi har ikke haft fælles kantine før,” si-
ger Christian Andresen. 

Kantinen har husets smukkeste ud-
sigt, lige ud over vandet, og den har da 
også skabt forandringer for det sociale 
miljø på arbejdspladsen. 

”Når folk har fødselsdag er vi begyndt 

at fejre det i hele huset, fordi vi har fået 
kantinen, hvor der er plads til, at vi 
alle kan samles. Så nu sendes der mail 
rundt i hele huset om, at man har kage 
med, og så mødes vi i kantinen. Før i ti-
den var det kun i de enkelte afdelinger, 
man fejrede. Det er en meget positiv 
forandring, som også gør, at admini-
stration og redaktion kommer tættere 
på hinanden. Det skaber en god stem-
ning,” siger Volker Heesch. 

Et nyt mediehus
I det nyistandsatte hus har Der Nord-
schleswiger fået selskab af Jyske Vest-
kysten. De bor i den modsatte længe 
af bygningen, som støder op til tårnet, 
som er det centrale indgangsparti for 
hele bygningen, og der er plads til end-
nu et medie øverst oppe i bygningen. 

”Vi er blevet til et mediehus. Og det 
fungerer rigtig godt. Vi har fundet et 
godt niveau for samarbejdet. Vi sen-
der eksempelvis ikke altid begge en 
fotograf ud til det samme, ofte nøjes 
vi med en, der tager billeder til begge 
medier” forklarer Christian Andresen. 

Det var blevet tid til forandring hos Kailow. Nye arbejdsgange og tilbagevendende 
temaer i APV én blev startskuddet til en stor forandringsproces. 

Lys, luft og plexiglas var nogle af de elementer, der gjorde den største forskel. 
Efter et års arbejde med ombygningerne er medarbejderne i dag tilfredse.  

Henrik Kailow og Mogens Kailow på kontorets torv.

HAR DU BRUG FOR FLERE SÆRNUMRE?
Vi har samlet de bedste artikler fra Grafisk BAR i tre særnumre under temaerne: Psykisk arbejdsmiljø, muskel/skelet 
besvær samt sikkerhed og ulykker. I særnumrene kan du finde inspiration til at løse udfordringer inden for de tre områder. 
Har du brug for ekstra eksemplarer af særnumrene, kan du bestille dem her: 
Alice Haukjær Thorkildsen alice.haukjaer.thorkildsen@hk.dk

Af Pia Olsen/Citat.

Visuel ro og ro i det hele taget er det før-
ste indtryk, der rammer en, når man 
kigger ud over det enorme kontor, hvor 

medarbejderne er i fuld gang med da-
gens arbejdsopgaver. Ro og stilhed er el-
lers ikke det, man plejer at forbinde med 

storrumskontorer, og derfor kigger man 
lige en ekstra gang. Jo, det er rigtigt, det 
store rum virker roligt. Lokalet er lyst, 
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og på en stor åben plads hænger en tung 
lysekrone og markerer rummets midte. 
Langs væggene står skriveborde orga-
niseret i klynger, og det virker nærmest 
som om, der er sat usynlige vægge op 
omkring hver klynge.  

Vi befinder os på den grafiske virk-
somhed Kailow i Rødovre. For et halvt 
år siden afsluttede Kailow et stort og 
gennemgribende kontorfornyelses-
projekt. Det tog et helt år at få kontoret 
færdigindrettet og kostede langt mere 
end budgetteret. Alligevel er Mogens og 
Henrik, som stod for projektet, overor-
dentlig tilfredse, og hvad der er ligeså 
vigtigt er, at medarbejderne også er til-
fredse. 

Forandringer var en nødvendighed
”Vi var klar over, at der skulle ske noget. 
Vi er en virksomhed, som har nogle år 
på bagen, og vi har altid boet i de samme 
lokaler. Der er sket mindre forandringer 
hen ad vejen, men vi var nået til et sted, 
hvor vi trængte til en mere gennemgri-
bende forandring,” fortæller direktør 
Mogens Kailow. Og administrerende di-
rektør Henrik Kailow supplerer:

”Der var to årsager til, at forandring var 
nødvendig. For det første har udviklin-
gen inden for vores branche gjort, at folk 
arbejder sammen på en anden måde 
end tidligere, og vi oplevede et behov 
for at skabe nogle rammer, der passede 
bedre til de nye arbejdsgange. Hvis vi 
skal følge med udviklingen – og det skal 
vi – så skal arbejdet organiseres, så det 
er tilpasset udviklingen inden for vores 
fag,” forklarer Henrik. 

Den anden årsag til at gå i gang med 
kontorfornyelsesprojektet var medar-
bejderne. 

”Vi har altid haft glade medarbejdere, 
og det vil vi gerne blive ved med, så 
derfor ville vi gerne konfrontere nogle 
af de tilbagevendende temaer, som bli-
ver nævnt i vores APV,” siger Mogens 
Kailow. 

Arbejdsmiljørepræsentant på Kailow, 
Bente Larsen, ved præcist, hvilket tema 
der har været tilbagevendende i de sid-
ste mange APV ér. 

”Før vi fik bygget om klagede mange af 
medarbejderne over træk. Det er et me-

get stort lokale, og der kan komme træk 
fra mange sider. Sol lige ind i computer-
skærmen var også et af de temaer, som 
dukkede op i vores APV,” siger Bente 
Larsen. 

Mogens Kailow, som har været med til 
at starte Kailow, understreger, at det 
ikke var store arbejdsmiljømæssige pro-
blemer, der var den primære årsag til 
ombygningen. 

”Det handler lige så meget om, at vores 
medarbejdere har været her i mange år, 
og vi trængte til forandring. Sådan er 
det jo også derhjemme, hvor man ind 
imellem får lyst til at stille møblerne lidt 
anderledes. Her trængte vi til at se på 
noget nyt, så vi ikke fik en følelse af, at 
verden står stille omkring os. Hvis man 
vil have kreativiteten til at blomstre, så 
må man også skabe nogle gode rammer 
for det,” siger Mogens Kailow. 

Den gode kunderejse
”Walk the talk” lyder et ofte benyttet 
ordsprog, og det er også en af tankerne 
bag det nye kontor. 

”Hvis vi skal overbevise vores kunder 

om, at vi kan levere kreative løsninger, 
så er en af måderne at gøre det på at give 
dem en god rejse gennem virksomhe-
den. De skal kunne se, at her er et krea-
tivt miljø. Kreativitet er ikke noget, vi 
gør, det er noget vi er. Indretningen kan 
være med til at styrke vores troværdig-
hed i forhold til den vare, vi sælger, både 
over for os selv og over for vores kunder,” 
forklarer Henrik Kailow. 

Den lange proces
Projektet har været i gang i et år. Det har 
krævet ombygning og planlægning. 
”Vi har haft en arbejdsfordeling, hvor 
det har været mig, der var tovholder på, 
at vi overholdt arbejdsmiljølovgivnin-
gen og fik forbedringer i forhold til vores 
APV. Henriks område har så været at få 
det visuelle og praktiske til at fungere,” 
forklarer Mogens Kailow. 

En stor ambition har været at skabe ro.
”Hvis man vil skabe ro, er det vigtigt at 
tage styringen med farverne. Der skal 
ikke være alt for mange farver, for det 
bliver hurtigt for broget i et stort kon-
tor, og så er der for meget, som øjet skal 
forholde sig til. Samtidig har det været 
vigtigt at få åbnet lokalet op, så der var 

lys og luft, for det er også en medvirkede 
faktor, når der skal skabes ro i ”landska-
bet”,”  forklarer Henrik Kailow. 

Kontoret har fået sit eget torv
Hver landsby har sit torv, og nu har de 
også fået et på Kailow.

”Man kan sige, vi har fået vores helt eget 
torv i midten af lokalet. Vi har faktisk 
tænkt det som et torv, hvor man kan 
samles i midten. Den store åbne plads 
i midten skaber ro. Samtidig har torvet 
den funktion, at der ikke opstår træk 
som følge af bevægelse. Hvis vi havde 
haft skriveborde over det hele og gange 
ned imellem, ville der opstå træk, når 
folk passerede forbi. Men her er der ro 
ude ved væggene, hvor folk sidder ved 
deres arbejdsstationer,” forklarer Hen-
rik Kailow.

Folk er rykket tættere sammen, og det 
har smittet af på det psykiske arbejds-
miljø.

”Før kunne der godt være langt mellem 
vores skriveborde, og så kunne der stå 
et tomt skrivebord midt i det hele. Nu er 
vi rykket sammen, så vi kan tale sam-

men. Hele den visuelle afdeling er også 
flyttet ind i kontoret og er blevet en del 
af dagligdagen. Det betyder rigtig meget 
for det psykiske arbejdsmiljø, at man 
kan snakke sammen. Det har været en 
meget positiv forandring for alle,” siger 
Bente Larsen.  

Rytterlys
Bygningen, som danner rammen om 
Kailow, er fra 50 érne, og det er et godt 
udgangspunkt for en ombygning.

”Det er et godt byggeri, som det typisk 
var i 50 érne, og derfor har det også kun-
net betale sig at investere i de ombyg-
ninger, vi har foretaget. Vi ønskede at få 
lys ned midt i det store lokale, så der ikke 
var lyst ude ved vinduerne og mørkt i 
midten. Den løsning, vi har valgt, er at 
få rytterlys. Det vil sige åbne kippen op 
og sætte for en formue Velux vinduer op. 
Det er ikke en billig løsning, men den er 
meget smuk, og vi får præcis den kegle 
af lys ned gennem hele virksomheden, 
som vi ønskede,” forklarer Mogens 
Kailow. 

Der er kommet mere lys i lokalet, men 
mindre af det generende lys.

OM KAILOW
Kailow er en af Danmarks største virksomhedsgrupper inden for kommunikation, marketing, 
design og medieproduktion. Kailow består af Kailow Graphic, Kailow Creative, Kailow Visual, 
Kailow Insight og Kailow Studio.

Kailow er nyligt kåret som branchens mest innovative virksomhedsgruppe, de har flere gange 
været gazellevirksomhed. Kailow er grundlagt i 1976, beskæftiger 100 medarbejdere og omsatte 
i 2015 samlet for 140 mio. kr.

Kontoret er indrettet som en lille by med et torv i midten.
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”Jeg har ikke oplevet, at medarbejder-
ne har klaget over lys i skærmen efter 
ombygningen. Jeg tror simpelthen, at 
vi har fået organiseret os ud af det. Det 
betyder jo rigtig meget, hvordan man 
sidder i forhold til lyset. Og skulle der 
opstå problemer med lys, så har vi talt 
om, at løsningen er at opsætte persien-
ner eller rullegardiner. Vi vil ikke have 
film på vinduerne, det er så trist,” siger 
Bente Larsen. 

Medarbejderinddragelse
Medarbejderne er blevet inddraget 
både i form af APV’en, men de har også 
direkte været involveret i ombygnings-
processen. 

”Vi havde lavet en plan, som vi har præ-
senteret medarbejderne for. På bag-
grund af den plan kom de så med deres 
holdninger og forslag til forbedringer. 
Det var en god proces, hvor folk selv fik 
lov til at bestemme, hvordan de ville 
sidde inden for de rammer, vi havde 
opstillet,” siger Henrik Kailow og un-
derstreger vigtigheden af, at der er en 
masterplan at arbejde ud fra. 

”Det er vores ansvar, at medarbejder-
nes og virksomhedens interesser går 
op i en højere enhed, og derfor er det 
også helt rigtigt at starte med en plan. 
Når man skal gennemføre så store 
forandringer, kan man ikke bare gå 
ud og sige ”hvad kunne I tænke jer?”, 
for det vil ikke fungere,” siger Henrik 
Kailow.  

Planlægning efter lukketid
Meget af den planlægning, som gik 
forud for den store ombygning, foregik 
efter lukketid. 

”Når vi skulle gå rundt og tale om, hvor 
dit eller dat kunne flyttes hen, så fore-
gik det efter lukketid. Og det var faktisk 
helt bevidst, for hvis vi havde gjort det, 
mens folk var på arbejde, så var de be-
gyndt at blande sig, og alle havde haft 
en mening. Der ville hurtigt kunne op-
stå en masse diskussioner og uenighe-
der, men efter lukketid kunne vi i fred 

og ro gå og drøfte de forskellige mulig-
heder,” siger Mogens Kailow.  

For 80.000 kr. tilfredshed
På Kailow har de fleste medarbejdere 
været der i mange år. Og virksomhe-
den ledes med en såkaldt flad struk-
tur. Medarbejderne er vant til at give 
udtryk for deres mening og ønsker og 
at tage aktivt del i at skabe et godt ar-
bejdsmiljø, og det kom også til udtryk i 
løbet af processen med ombygningen. 

”Vi har fået lavet nogle mindre konto-
rer med glasvægge udenom. Og her var 
egentlig to vinduer i hvert kontor, de 
var bare placeret oppe under loftet. Det 
tænkte jeg umiddelbart var fint, for der 
var masser af lys i rummet. Men i løbet 
af processen måtte jeg sande, at det alt-
så var et vedvarende ønske fra medar-
bejderne at få et vindue, de kunne kigge 
ud af. Det kostede 10.000 kr. ekstra per 
kontor, og det, synes jeg alligevel, var 
mange penge. Men vi valgte at efter-
komme medarbejdernes ønsker, og jeg 
må også indrømme, at det var det rig-
tige at gøre. Det er blevet godt. Og nu er 
medarbejderne tilfredse,” siger Mogens 
Kailow. 

Det dyre lys
Lys er dyrebart for arbejdsmiljøet, og 
det kan også være dyrt. 

”Vi har hen ad vejen i processen fore-
taget flere valg, som var dyre, men rig-
tige. Vi har eksempelvis valgt at få noget 
særligt LED dagslys i vores loftslamper i 
stedet for de klassiske lysstofrør. Det var 
en dyr løsning, men det giver et rigtig 
godt lys, og det betyder rigtig meget for 
arbejdsmiljøet. Samtidig er det så LED, 
så der vil også være en besparelse at 
hente på dem om 3-4 år. Den slags om-
bygningsproces er en lang afvejning af, 
hvad er den bedste løsning, og hvad har 
vi råd til,” siger Mogens Kailow.
 
Oprydning
En stor del af arbejdet med at skabe et 
godt kontormiljø handler om at rydde 
op.

”I forbindelse med ombygningen har 
vi fået ryddet grundigt op. Vi har taget 
stilling til, hvilke møbler der skal være i 
rummet, og hvor de skal være. Men det 
vigtigste er næsten, at vi har fået taget 
stilling til alle de møbler, som vi faktisk 
ikke havde brug for, men som bare stod 
der og var med til at give rummet et ind-
tryk af, at det var proppet,” siger Henrik 
Kailow, der også mener, at medarbej-
derne selv har et ansvar for at holde ro-
det fra døren. 

”Når du kigger ud over et så stort kon-
tor, vil der være rod på skrivebordene. 
Vi opfordrer medarbejderne til at rydde 
op rundt om deres arbejdsstation og på 
deres skrivebord. Men det er også deres 
eget ansvar at sørge for at holde det. Vi 
har ingen regler for det,” siger Henrik 
Kailow. 

Genbrug af møbler
Der er ikke blevet indkøbt ret mange nye 
møbler i forbindelse med ombygningen. 
”Når folk, der ikke har været her længe, 
ser kontoret nu, så tror de, at alt er nyt. 
Men det er det slet ikke. Gulvet er det 
samme, den eneste forskel er, at nu kan 
man se det, fordi der ikke står så mange 
møbler. Hvad borde og reoler angår, så 
har vi også brugt, det vi havde. I enkelte 
tilfælde har vi skiftet en bordplade ud, 
så den kom til at ligne de andre, men 
ellers er det de samme møbler, som vi 
havde før ombygningen,” siger Henrik 
Kailow. 

Lysekronen, der pryder rummets midte, 
er dog nyindkøbt. 

”Rummet inviterer jo til at have sådan 
en,” siger Mogens Kailow og tilføjer, at 
der faktisk ikke har været behov for nye 
møbler. 

De ergonomiske udfordringer tager 
man i opløbet på Kailow.

”Når folk har behov for en ny og ander-
ledes stol, så kommer de og siger det 
med det samme. Det er ikke noget de 
venter med at sige til vores APV. Faktisk 

tror jeg, at vi alle sammen har fået hver 
vores specielle stol, vi har bare fået dem 
på forskellige tidspunkter,” siger Bente 
Larsen.   

Lyd og akustik
For mange år siden fik vi lyddæmpende 
plader sat op i loftet. Det er faktisk et rig-
tig godt eksempel på, at det kan betale 
sig at tænke langsigtet, når man skal 
bygge om. Vi har ingen problemer med 
lyd og akustik i det store kontor, netop 
fordi det er et problem, vi har investeret 
i at løse for lang tid siden,” fortæller Mo-
gens Kailow. 

Intet nyt er godt nyt
Der er endnu ikke afholdt APV efter om-
bygningen, så medarbejdernes respons 
går ad mere direkte veje. 

”Vi er næsten kun lige blevet færdige, 
så vi har endnu ikke afholdt APV om 
de nye forhold. Men vi forventer da, at 
en del af de ting, som vi har forsøgt at 
ændre, også er lykkedes. Det er i hvert 
fald den respons, vi har fået fra med-
arbejderne indtil videre,” siger Mogens 
Kailow og nævner, at der også er blevet 
taget mange individuelle hensyn i den 
nye indretning. 

Nogle medarbejdere er mere følsomme 
over for træk end andre, og det har vi 

forsøgt at imødekomme ved at opstille 
glasvægge omkring de af medarbejder-
ne, som er meget følsomme over for det. 
Og mit indtryk er, at det er lykkedes,” si-
ger Mogens Kailow. 

Bente Kailow mener også, det er lykke-
des at slippe af med træk. 

”Jeg har ikke fået andet end positive til-
bagemeldinger på ombygningen. Folk 
har ikke haft indvendinger mod at skul-
le sidde i storrumskontor, men det er vi 
jo også vant til. Og nu er det bare blevet 
så meget bedre indrettet. Men skulle 
der opstå problemer af en eller anden 
art, så må vi bare løse dem,” siger Bente 
Larsen. 

Glasvægge vs. pladevægge
Plexiglas er et af de materialer, som Mo-
gens og Henrik har valgt at bruge i ind-
retningen af det nye kontor. 

”Rumdelere eller skillevægge vil bryde 
rummet op. Vi har ønsket, at man skal 
kunne kigge ud over det hele, der skal 
ikke være noget, som bryder øjets van-
dring igennem rummet, og derfor har 
vi brugt plexiglas. Der, hvor der er brug 
for det, skaber plexiglasvæggene et rum, 
men man er samtidig en del af det store 
rum,” siger Henrik Kailow. 

Indhentede  erfaringer fra andre
Hos Kailow har de været så privilege-
rede at have både bygge- og designkom-
petencer i huset. 

”Vi har ikke fået hjælp udefra af kon-
sulenter eller lignende. Men det er bare 
fordi, vi har de kompetencer, vi skulle 
bruge, i forvejen. Men hvad indretnin-
gen af storrumskontoret angår, så har 
jeg sat mig og læst en masse artikler om 
andres erfaringer og anbefalinger. Det 
er en kunst at få det indrettet, så alle kan 
trives i det, og vi kunne jo ligeså godt 
undlade at gøre de fejl, som andre har 
gjort,” siger Mogens Kailow. 

Det tjener sig hjem
På spørgsmålet om, hvad virksomheden 
har fået ud af at investere så meget i om-
bygningen er svaret:

”Vi har fået en rar og velfungerende ar-
bejdsplads med glade medarbejdere. Og 
det var præcis det, vi ønskede at opnå. 
Det var en nødvendig investering. Det 
var blevet tid til forandring både på 
grund af ændrede arbejdsgange og for 
at give hele virksomheden et løft. Jeg 
er tilfreds med resultatet og glad for de 
løsninger, vi har valgt. Også de dyre af 
dem, ” slutter Mogens Kailow. 

Konfekt-møblerne matcher far-
verne i Kailows logo og så er de 
den nødvendige farve i et sort/
hvidt kontorlandskab.
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Henrik Væver.

Brug BAR kontors værktøjer, når I skal indrette jeres kontor, så er I godt på vej til at 
skabe et godt og sundt arbejdsmiljø, der lever op til arbejdsmiljølovgivningen.  

VÆRKTØJ 
TIL INDRETNING AF DIT 

KONTOR

Af Pia Olsen/Citat. 

Brug BAR kontors værktøjer, når du skal 
indrette dit kontor. Værktøjerne er kon-
krete og lige til at bruge for alle. På www.
bar-kontor.dk kan du eksempelvis finde 
elektronisk indretningsværktøj, så du 
kan prøve dig frem med forskellige ind-
retningsmodeller, inden du beder flyt-
temændene om at bære rundt på møb-
lerne. Du kan også finde en liste over de 
ting, du skal være særlig opmærksom 
på, når du indstiller bord, stol og skærm. 
Og meget mere.

”Det væsentlige ved alle Branchear-
bejdsmiljørådenes materialer (også 
Grafisk BARs) er, at det er et udtryk for 
en slags overenskomst, der er indgået 
mellem arbejdsgivere og lønmodtage-
re. Det vil sige, at begge parter er enige 
om, at det er rimelige krav at stille til 
sin arbejdsplads. Materialet er udvik-
let med udgangspunkt i arbejdsmil-
jølovgivningen og omsat til konkrete 
anvisninger, der kan bruges på virk-
somhederne. Og netop fordi materialet 
er udviklet på baggrund af arbejds-

miljølovgivningen, betyder det, at en 
virksomhed er godt på vej til at opfylde 
de arbejdsmiljøkrav, som de skal, hvis 
de bruger BAR kontors materiale. Det 
er en kvalitetssikring, ” forklarer ar-
bejdsmiljøkonsulent i HK/Privat June 
Halvorsen.

Mere skærmarbejde 
Historisk set har vores arbejdsliv for-
andret sig. I dag er der rigtig mange ar-
bejdsopgaver, der løses foran skærmen.  

”Vores arbejdsliv har forandret sig, og 
selv ude i produktionen arbejdes der 
ved skærme. Derfor er det også blevet 
meget mere vigtigt at være opmærksom 
på, hvordan kontor- og skærmarbejds-
pladserne er indrettet. Der har været 
en tendens til, at vi har haft fokus på 
arbejdsmiljøet i produktionen, fordi det 
var her, arbejdet kunne give alvorlige 
skader. Men faktisk er kontorarbejdet 
ikke så uskyldigt, som det ser ud. De 
skader, folk får, bider virkelig. En ten-
nisalbue kan være invaliderende for en 

medarbejder, så det er ekstremt vigtigt, 
at vi ikke undervurderer arbejdsmiljø-
opgaverne på kontorerne, ” siger June 
Halvorsen, som også lige gør opmærk-
som på, at man stadig kan komme ud 
for, at produktionen har fine arbejdsfor-
hold, og når man så kommer ind til det 
administrative personale, så er der for 
eksempel stuvet alt for mange sammen 
i et lille kontor. 

Sundhedsperspektivet skal ind i 
arbejdsmiljøet
Vi sidder for meget ned og ofte i alt for 

Smerter i arm, albue eller skulder må ikke ignoreres. Det kan være første tegn på at du 
er ved at få en musearm, og du skal reagere på det med det samme. Museskader kan 
være invaliderende. 

”Hvad ville du gøre, hvis der lå en giftig mambaslange på dit skrivebord? Et kvalifice-
ret gæt er, at du ville gøre alt for ikke at blive bidt. Men hvad ville du så gøre, hvis der 
lå en almindelig lille grå computermus på skrivebordet? Løbe skrigende bort? Nej, 
vel? Du ville formodentlig blot gribe fat om musen og begynde dagens arbejde. Og 
hermed begår du en stor fejl.” sådan indledes Grafisk BARs pjece om kontormusen.  

I pjecen, der hedder Kontormusen – skrivebordets rovdyr,  kan du også læse at den 
belastning som de mange daglige klik på musen, udsætter en grafiker for, svarer til 
den samme belastning og nedslidning som slagteriarbejderne udsættes for. 

Hvis du vil undgå museskader skal du første og fremmest have pauser fra musen i 
løbet af dagen. Du skal også variere hvilken mus du bruger og skal I helt have musene 
ud af arbejdspladsen er det vigtige at medarbejder, arbejdsgivere og arbejdsmiljøre-
præsentanterne arbejder sammen om det. Det kræver nemlig en fælles indsats. 

Læs hele pjecen på www.grafiskbar.dk

fastlåste stillinger. Det er ikke godt for 
vores krop. 

”Vi er som mennesker simpelthen ikke 
designet til at sidde så meget. Vi har 
også en tendens til at sidde i den samme 
arbejdsstilling, dag ind og dag ud. In-
gen må røre ved højden på vores bord 
og indstillingerne af vores stol. Men det 
er faktisk ikke godt for os. Vi skal vari-
ere vores arbejdsstillinger så meget som 
muligt,” siger June Halvorsen, som også 
er uddannet ergoterapeut. 

Vi skal også variere vores måde at ar-
bejde på.

”I stedet for at arbejde med mus skal vi 
bruge genvejstaster eller andre alterna-
tiver, der er mindre belastende for vores 
arm og hånd. Vores bord skal hæves og 
sænkes, så vi skiftes mellem at stå og 
sidde. Bevægelse skal tænkes ind helt 
fra starten, når man indretter kontoret,” 
understreger June Halvorsen. 

Forebyggelse
Meget af materialet er også udviklet 
med henblik på at forebygge de skader, 
man kan få af skærmarbejdet. 

”Materialet fra BAR Kontor er udviklet 
med henblik på at forebygge. Vi skal 
helst undgå skaderne, og derfor er det så 
vigtigt, at kontoret er indrettet godt, og 
at der er tænkt bevægelse ind i indret-
ningen,” slutter June Halvorsen. 

 June Halvorsen HK Privat.

HAR DU MØDT SKRIVEBORDETS ROVDYR, MUSEN?
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PÅ WWW.BAR-KONTOR.DK KAN DU BLANDT ANDET FINDE: 

EN VEJLEDNING TIL DEN HELT RIGTIGE INDSTILLING AF DIT BORD:
Fakta om arbejdsborde – det siger loven:     

• Højden på bordet skal passe til brugeren, når der arbejdes ca. 2 timer næsten dagligt ved det
•   Bordet skal let kunne indstilles, hvis det benyttes til forskellige arbejdsopgaver eller af forskellige personer, som 

arbejder ved bordet i ca. 2 timer eller mere ad gangen. Det vil ofte kræve et hæve-sænkebord
•  Bordpladen skal være mat/lavreflekterende, så du undgår generende reflekser og spejlinger i computerskærmen
•  Bordpladens størrelse skal give plads til skærm, tastatur, pegeredskab (computermus o.l.), dokumenter og andet 

tilbehør, og samtidigt skal du kunne hvile hænder og arme på bordpladen
•  Der skal være tilstrækkeligt plads til hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser

EN VEJLEDNING TIL HVORDAN MAN FÅR ET STORRUMSKONTOR TIL AT FUNGERE:
Om storrumskontorer - hvad kan den enkelte gøre:

•  Overhold de aftalte spilleregler om adfærd. Det kan være om brug af radio, udluftning, hvor kollegiale samtaler 
finder sted, viderestilling af telefon, når du ikke er på din arbejdsplads mv.

•  Hjælp andre med at overholde aftalte adfærdsnormer
•  Fortrolige samtaler passer ikke til storrum
•  Gå hen til den, du taler med
•  Overvej, hvor højt du taler
•  Tænk på, at mange forskellige behov støder sammen, når man arbejder i storrum, så det er bedst, hvis I kan tale 

åbent om behov og begrænsninger
•  Papirbunker samler støv til gene for indeklimaet, så ryd op og læg væk
•  Sluk for din arbejdslampe, når du ikke bruger den – for at reducere varmen
•   Vær opmærksom på, at virus smitter lettere i storrumskontor end ved enkeltkontorer. Så vær ekstra opmærksom på 

god adfærd i forbindelse med fx forkølelser

FAKTA OM STØJ OG AKUSTIK:
Hvad kan arbejdsgiveren gøre:

•  Arbejdstilsynet anbefaler, at støjbelastningen ikke overstiger 45-50 dB(A). Ved det niveau er det muligt at føre en 
almindelig samtale uden at blive forstyrret af baggrundsstøj

•   Aftal, hvordan I tager hensyn til hinanden, når I taler med kolleger på kontoret eller med kunder i telefonen, og 
hvordan I kan sige fra over for hinanden, hvis snakken bliver forstyrrende. Det kan være en skriftligt formuleret 
støjpolitik. Husk at høre arbejdsmiljøorganisationen

•  Vedligehold og rengør kontormaskinerne hensigtsmæssigt, så slides de mindre og afgiver dermed mindre støj
•  Ved ny indkøb kan der anskaffes støjsvage computere, printere og kopimaskiner mv.
•   Vælg evt. en blød gulvbelægning, som fx gulvtæppe, på selve kontoret, da det er med til at forbedre rummets aku-

stik. Gulvbelægningen skal dog kunne rengøres hensigtsmæssigt, da støv forringer indeklimaet
•  Adskil støjende og ikke-støjende arbejde. Placer fx medarbejdere, der har mange telefonsamtaler og småmøder, i 

særskilte lokaler
•  Opstil flytbare lydabsorberende skillevægge på kontoret, så efterklangstid og lydudbredelse reduceres
•  Overvej, hvor I placerer generende støjkilder som fx printere og kopimaskiner, og undgå en placering i lokaler med 

faste arbejdspladser
•  Ved planlægning af nybyggeri kan man gennem valg af gulv-, væg-, og lofttype være med til at reducere støjen. 

Indtænk også placeringen af arbejdspladser i forhold til støj, fx kan det være en idé at placere rum med faste ar-
bejdspladser væk fra trappeopgange

•  Et passende lydniveau på kontoret bidrager til en positiv oplevelse af hele kontormiljøet og øger effektiviteten. Hvis 
der derimod er støj og dårlig akustik på kontoret, kan det medføre træthed og nedsættelse af koncentrationsevnen

Kilde: www.bar-kontor.dk

Der er kommet nye kræfter til Magasinet Grafisk Arbejdsmiljø. 
Bent Horn Andersen fra Dansk Industri glæder sig til at omsætte 

komplicerede regler for kemi til konkret praksis på arbejdspladserne.   

EN MAND 
MED STYR PÅ KEMIEN

Af Pia Olsen/Citat.

Bent Horn Andersen fra DI er for nyligt 
trådt ind i redaktionsgruppen for Maga-
sinet Grafisk Arbejdsmiljø. Med en bag-
grund som kontorchef i Arbejdstilsynet, 
for kontoret for kemi, ulykker og inter-
national koordinering og som funkti-
onsleder i Miljøstyrelsens Kemikalie-
enhed har Bent Horn Andersen virkelig 
styr på det med kemien. 

”Jeg har i mange år været med til at for-
handle de direktiver, der er på området. 
Nu glæder jeg mig meget til at være med 
til at omsætte dem til viden og praksis 
på arbejdspladserne,” siger Bent Horn 
Andersen, som er klar over, at kemiom-
rådet er et af de komplicerede områder 
for folk inden for den grafiske branche.

”Det er et område, der er i konstant for-
andring, både på EU fronten, men også 
bare herhjemme. Og mange af reglerne 
er komplicerede, så jeg glæder mig til at 
gøre dem mere forståelige og tilgænge-
lige,” siger Bent Horn Andersen.

Modernisering er nødvendigt
Bent Horn Andersen vil gerne være med 
til at modernisere området.
 
”Mange af de kemiregler, vi har her-
hjemme, går tilbage til 80 érne, og dem 

vil jeg gerne være med til at modernise-
re, så de giver mening i 2017,” siger Bent 
Horn Andersen.

Bent Horn Andersen vil også gerne være 
med til at fortsætte det gode arbejde 
omkring CLP, som Grafisk BAR allerede 
er i gang med. 

”Det er meget positivt, at Grafisk BAR 
har sørget for en CLP plakat og en ny 
vejledning. CLP er et grundlæggende 

værktøj, som de skal bruge ude på virk-
somhederne, når de skal lave en risiko-
vurdering. Og det smarte ved den nye 
CLP mærkning er, at den er global og 
ikke kun europæisk. Det gør, at den pas-
ser bedre til et moderne arbejdsmar-
ked,” siger Bent Horn Andersen. 

En vigtig dato
Den 1. juni skal al kemi ude på virksom-
hederne være mærket med de nye CLP 
mærker. 

”I langt de fleste tilfælde vil virksomhe-
derne have opbrugt produkterne med 
den gamle mærkning, men de skal også 
være opmærksomme på, at de kan have 
tønder eller flasker stående med gam-
mel mærkning, og her skal mærkningen 
selvfølgelig også være efter CLP senest 1. 
juni,” siger Bent Horn Andersen. 

Hvis der opstår tvivl.
”Man skal sørge for at få de nødvendige 
oplysninger om produktet fra sin le-
verandør, og det er også leverandøren, 
der skal sørge for, at I får de opdatere-
de sikkerhedsblade, som er udgangs-
punktet for at opdatere arbejdsplads-
brugsanvisningerne” slutter Bent Horn 
Andersen.  
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Nyt spil om arbejdsmiljø til unge

Af Pia Olsen/Citat. 

Hvad gør man, når chefen spørger, om 
man kan arbejde over? Eller når man si-
ger godmorgen til kollegerne, og ingen 
svarer? Den slags situationer kan elever 
nu få hjælp til at tackle. Et nyt interaktivt 
spil til unge elever på erhvervsuddannel-
serne skal forberede dem på de arbejds-
miljøudfordringer , som mange af dem 
oplever, når de kommer ud som elev eller 
praktikant i  en virksomhed.

”Vi har udviklet spillet, fordi mange unge 
har svært ved at begå sig, når de kommer 
ud i praktik. Det kan være svært at vide 
hvordan man forholder sig både over for 
chefen og over for deres kollegaer,” siger 
Regine Grytnes, som er projektleder på 
”Dit arbejdsliv”, som spillet hedder.

De unge er sårbare
Spillet skulle gerne være en hjælp til de 
unge. De unge er en sårbar gruppe, net-
op fordi de i en meget ung alder kom-
mer ud på arbejdspladserne og skal ar-
bejde fuldtid og ofte indgå på lige fod 
med kollegerne.

”De er meget unge, og pludselig skal de 
tilbringe hele arbejdsdagen sammen 
med voksne med mange års erfaring 
fra arbejdsmarkedet. Der er mange 
ting, de kan blive i tvivl om, og der er 
mange ting, de ikke ved, hvordan man 
tackler,” siger Regine Grytnes.
 
Spillet adresserer især det psykiske ar-
bejdsmiljø, men inddrager også det ge-

nerelle arbejdsmiljø, når det er relevant.  
”Bare det at spise frokost sammen med 
en hel masse voksne, der snakker om et 
liv, som den unge ikke kan relatere til, 
kan være en stor udfordring,” forklarer 
Regine Grytnes.

Forskel på regler og praksis
Et klassisk dilemma er, når den unge 
oplever, at der er stor forskel på teori og 
praksis.  

”De unge har lært om arbejdsmiljø-
reglerne på skolen, oag når de så kom-
mer ud på en virksomhed og oplever, at 
reglerne måske ikke helt håndhæves så 
stramt, som de har lært i skolen, så bli-
ver de usikre på, hvordan de skal rea-

gere. Det kan være rigtig svært at sige 
fra, når reglerne ikke bliver overholdt. 
De unge vil jo samtidig gerne gøre det 
godt og ikke fremstå som brokkehove-
der,” siger Regine Grytnes. 

Krav til det faglige
En anden velkendt problematik for 
elever er dilemmaet med at indgå i 
produktionen og samtidig være i en 
læreproces, hvor der skal være tid til 
og variation i de faglige opgaver, så den 
unge lærer noget. 

”De unge kommer ud på en virksom-
hed med en målsætning om at lære så 
meget som muligt af faget og prøve så 
mange ting som muligt. På virksomhe-

den oplever de måske ikke helt, at der 
er forståelse for deres status som prak-
tikanter, og så kan det være svært for 
dem at spørge efter nye opgaver og i det 
hele taget efterspørge mere faglighed. 
Og her skulle spillet gerne give dem 
nogle forskellige muligheder i forhold 
til at reagere på den situation, ” forkla-
rer Regine Grytnes.

Ny på arbejdsmarkedet
Ofte er der helt enkle løsninger på de 
unges dilemmaer, men de ved det bare 
ikke. 

”Erfarne medarbejdere ved, hvornår 
en opgave skal drøftes på chefniveau, 
men det ved de unge ikke. De kan være 

bange for at gå til chefen og sige ”jeg 
har brug for hjælp”. De unge ved heller 
ikke altid, hvad man kan bruge sin ar-
bejdsmiljørepræsentant til. Vi tager det 
for givet, men når man er helt ny på ar-
bejdsmarkedet og måske bare 17 år, så 
er der rigtig meget man ikke ved,” siger 
Regine Grytnes. 

Konsekvenserne af et valg
Det kan være svært at gennemskue 
hvad konsekvensen er af eksempelvis 
at sige nej tak til at arbejde over. I spillet 
bliver de unge præsenteret for forskel-
lige scenarier og konsekvenser af de 
valg, de træffer. 

”Hvis den unge siger ja til at arbejde 

Et nyt interaktivt spil om arbejdsmiljø skal ruste unge fra erhvervsuddannelserne 
til livet på arbejdsmarkedet. 

FIND SPILLET PÅ: 
www.ditarbejdslivnu.dk 

Spillet er gratis og kan bruges af alle, der 
skal ud på arbejdsmarkedet. 
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over, præsenteres de for den mulige 
konsekvens som er ”stress”. Siger de 
nej til overarbejde er der også en ri-
siko for, at ”chefen bliver sur”. Og den 
tredje mulighed i spillet er at kontakte 
sin arbejdsmiljørepræsentant, som kan 
hjælpe med at løse situationen,” forkla-
rer Regine Grytnes. 

De unges perspektiv
Spillet ser tingene fra de unges per-
spektiv.

”Vi har talt med en masse unge, inden 
vi lavede spillet, og det er på baggrund 
af de unges udsagn, vi har formuleret 
de dilemmaer, som spillet beskæftiger 
sig med. Spillet tager udgangspunkt i 
virkelige dilemmaer, og vi håber det 
kan fungere som et redskab i undervis-
ning, til at skabe refleksion og diskus-
sion. Indtil videre har vi fået rigtig god 
respons på spillet. De unge kan godt 
identificere sig med de dilemmaer, som 
spillet præsenterer dem for,” slutter Re-
gine Grytnes.   

  

Vi sidder alt for meget ned, og vi sid-
der alt for stille. Det er dårligt for vores 
helbred og giver især smerter i øvre ryg 
og nakke. De fleste af os ved det godt, 
men nu viser et studie, at der er forskel 
på stillesiddende arbejde. Medarbej-
dere, der har stillesiddende arbejde 
med hyppige afbrydelser, oplever færre 
smerter i ryg og nakke end de medar-
bejdere, der sidder 20 minutter eller 
mere uden afbrydelse. Ifølge Andreas 
Holtermann, som er en af forskerne bag 
det nye studie, åbner den viden op for 
helt nye muligheder i forebyggelsesar-
bejdet: 

”Jeg synes, det er interessant for folk 
med stillesiddende arbejde at kende 

disse resultater. Det ser jo ud til, at det 
har en betydning for smerter i musk-
ler og led, hvor længe man sidder ned 
ad gangen. Og det ser også ud til, at det 
ikke kun er den totale tidsperiode, man 
sidder ned, der har betydning, men 
også antallet af pauser fra det stillesid-

dende arbejde. Resultaterne åbner op 
for nye muligheder for forebyggelse, 
der ikke kun handler om at nedbringe 
de mange timers siddetid. Det kan altså 
også afhjælpes med flere afbrydelser i 
ens siddetid,” siger Andreas Holter-
mann.

Det nye studie gør i øvrigt også op-
mærksom på, at det ikke kun er aka-
demikere og kontormedarbejdere, der 
har stillesiddende arbejde, det er også 
medarbejdere i produktion, transport 
og byggeri, der sidder rigtigt meget ned. 

Kilde: Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø.

SKAL MAN VÆRE 
VEN MED SIN CHEF 
PÅ FACEBOOK?

Hvad gør du, når chefen anmoder 
om, at I skal være venner på Face-
book?

I spillet får du flere muligheder: 

• Du kan ignorere

•  Du kan acceptere og indstille 
Facebook, så han kun kan se 
nogle af dine opdateringer.

•  Du kan skrive et venligt svar til 
chefen om, at du ikke vil blande 
dit privatliv og dit arbejdsliv 
sammen.  

Næsten 40 procent af den arbej-
dende befolkning, eller for at være 
mere præcis 776.000 mennesker, 
sidder ned tre fjerdedele eller 
mere af deres arbejdstid, det viser 
tal fra Det Nationale Forsknings-
center for Arbejdsmiljø. 

Kilde: Magasinet Arbejdsmiljø 1/2017

”Det er rigtigt godt at blive un-
dervist i arbejdsmiljø. Og spillet 
er et okay undervisningsredskab. 
For mig har det bedste ved spillet 
været, at det har været en anled-
ning til, at vi i klassen har fået talt 
om vores oplevelser fra arbejds-
pladserne. Det er virkelig godt at 
høre, hvad de andre har oplevet, 
og hvordan de har reageret. Jeg er 
sådan en person, der lærer bedst 
ved at prøve tingene, så for mig 
ville det også være godt med rol-
lespil. Altså at vi spillede nogle 
af de dilemmaer fra spillet. Det, 
tror jeg, kunne give mig en god 
fornemmelse af, hvordan jeg selv 
ville reagere.”

Indira Hamzic studerende på EUX i 
Herning, kontor og administration.   

”Jeg synes sådan set, at spillet var 
fint nok, men grafikken kunne godt 
have været lidt mere spændende. 
Dilemmaerne var sådan set også 
interessante nok, og jeg er da også 
selv stødt på dilemmaer, når jeg 
har været på en virksomhed. Men 
jeg er heldigvis en robust person, 
og det tror jeg hjælper mig i de situ-
ationer. Hvis man er en mere usik-
ker type end mig, så tror jeg, det vil 
føles rigtig godt at være forberedt 
på nogle af de dilemmaer, som ind-
går i spillet.”

Sisse Mogensen, studerende på EUX 
i Herning, kontor og administra-
tion.

Stillesiddende arbejde er ikke bare stillesiddende arbejde. Der er nemlig forskel 
på, hvor stille du sidder, og hvor hyppigt du bliver afbrudt.   

FLERE AFBRYDELSER 
TAK!

TIPS TIL AT SIDDE MINDRE STILLE PÅ JOBBET

•  Gør det nemmere at stå op på jobbet 
end at sidde ned. 

•  Indret arbejdspladsen så den ind-
byder til, at man ikke sætter sig. På 
kontorarbejdspladser kan man ek-
sempelvis have høje borde, som man 
står ved, mens man holder møde. El-
ler sørge for, at skraldespanden står 
ude på gangen i stedet for ved siden 
af skrivebordet. 

•  Få ledelsen med. Undersøgelser vi-
ser, at ledelsens opbakning er afgø-
rende, hvis man skal have varige æn-
dringer på arbejdspladsen. 

•  Udnævn en ambassadør, der skal 
sørge for at få motion ind på arbejds-
pladsen.

•  Brug jeres hæve/sænkeborde (hvis I 
har dem). Udnævn hver uge en per-
son, der er ansvarlig for, at I kommer 
op at stå. Eller lav regler om at køre 
bordet op, inden I går til frokost, så 
man starter stående efter frokost. 

•  Brug kollegerne og aftal at I så vidt 
muligt har ”walk and talk” møder 
(gående møder), eller gå ned og hent 
en kop kaffe sammen.  

•  Sørg for, at der er noget for alle på 

arbejdspladsen, så det ikke kun er 
dem, der i forvejen er aktive, der får 
glæde af initiativerne. Gåture er ek-
sempelvis også god motion, og her 
kan de fleste være med. 

•  Indkøb gå-sko til hele arbejdsplad-
sen, så det bliver nemt at afholde 
walk and talk møder og foreslå at gå 
en tur i pausen. 

•  Vær aktiv, når du skal transportere 
dig selv til arbejde. En frisk cykeltur 
eller gåtur er godt for helbredet.

 
Kilde: Janne Tolstrup, SIF, Andreas Hol-
termann, NFA og Grafisk BAR nr. 38.



Kort og godt

En kombination af mindfulness, kognitiv og fysisk træning gav 
ikke det ønskede resultat

Et forsøg med en gruppe laboranter, som i ti uger dyrkede mindfulness 50 minutter om ugen og havde kognitiv og fysisk 
træning i 3 gange 20 minutter om ugen, gav ikke det ønskede resultat. Formålet med forsøget var at forbedre laboranter-
nes koncentrationsevne ved hjælp af smertehåndtering og fysisk træning af skuldrene. Efter de ti uger var der imidlertid 
ikke forskel på medarbejderne i forsøgsgruppe og dem i kontrolgruppen, som hele tiden havde deltaget i de tiltag, som 
allerede var igangsat på arbejdspladsen, blandt andet daglige gåture. Forskerne kunne dog konstatere at laboranterne, 
der havde deltaget i træningen fik færre smerter i skuldre og nakke. 

En medvirkende faktor til, at resultatet ikke blev som forventet, var, at træningen ikke var intensiv nok til at øge styrken i 
skuldrene, og at smerterne ikke var stærke nok til at påvirke koncentrationsevnen. 

Kilde: Det Nationale Center for Arbejdsmiljø.   

Digitalisering og robotter ændrer vilkårene for arbejdsmiljøet 

Nye teknologier og nye arbejdsgange forandrer arbejdsmarkedet hele tiden, og dermed også vilkårene for arbejdsmiljøet. 
Professor på Copenhagen Business School, Torben Pedersen, der forsker i globalisering og arbejdsmarked, mener at den 
stigende digitalisering og brugen af robotter, er nogle af fremtidens udfordringer, i forhold til arbejdsmiljøet. 

Både digitaliseringen og brugen af robotter vil betyde, at arbejdet bliver mindre fysisk belastende og mindre nedslidende.  
”Det hårde fysiske arbejde vil blive overtaget af robotter og i stedet vil der komme flere jobs hvor det handler om at tænke 
kreativt. Det betyder også at der vil komme mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø og mindre på det fysisk arbejdsmiljø,” 
siger Torben Pedersen. 

Læs hele artiklen på www.arbejdsmiljoeviden.dk , som er kilde på artiklen. 
 

Fortsat fokus på unge og arbejdsmiljø 
DM i Skills 2018 finder sted i Herning d. 18. -20. januar.

Der er stadig brug for at sætte fokus på unge og arbejdsmiljø. Det var konklusionen på dette års DM i Skills. Igen i år var 
Arbejdsmiljørådet og Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø samt Videncenter for Arbejdsmiljø sammen om Arbejds-
miljøbaren. Her kom de unge forbi og fik sodavand og samtidig en tipskupon ”Tip 8 rigtige om arbejdsmiljø”, hvor deres 
viden om arbejdsmiljø blev testet. De unge havde også mulighed for at stille spørgsmål og fortælle om deres erfaringer fra 
arbejdsmarkedet. Desværre viste de unges fortællinger, at der fortsat er behov for at have fokus på unge og arbejdsmiljø. 
Gruppen af unge, der har fritidsjobs eller er lærlinge ude på virksomhederne, må ikke overses. 

Kilde: Arbejdsmilørådet.


