Rigshospitalet · Trivsel på din hjemmearbejdsplads

Trivsel på din
hjemmearbejdsplads
Ideer til dig, der er medarbejder
Skab rutiner
•
•
•
•
•
•
•

Gå en tur inden arbejdet starter
Tag arbejdstøj på (selvom det er fristende at blive i joggingtøjet) – og skift evt. til hjemmetøj,
når arbejdsdagen slutter
Skab en fast og regulær arbejdsplads i hjemmet, hvor du kan få ro
Hold faste kaffe- og frokostpauser
Gå en tur efter arbejde (som når du går hjem fra arbejde)
Hvis muligt kan du lave en walk and talk med et møde
Start og slut din arbejdsdag på samme tidspunkt, som normalt

Se også:
6 gode råd - sådan kan du understøtte din egen trivsel (nfa.dk)
10 ideer til et godt arbejdsliv ved hjemmearbejdspladsen (kropogkontor.dk)

Brug din leder
•
•
•
•

Bed om en forventningsafstemning ift. opgaveløsning, samarbejde om opgaver med kollega,
hjemmeskoling af børn m.m.
Fortæl hvordan du har det – og hvad du har brug for.
Del din tvivl og de dilemmaer, du står i (fx oplevelsen af at miste motivation, savn af feedback,
hjemmeskoling af børn samtidig)
Bed om hjælp til at strukturere arbejdet, hvis det er svært for dig

Brug din kollega
Ræk ud, når du savner kontakt
•
•
•
•

Fortæl kolleger om dit behov for mere kontakt
Inviter kolleger til kaffemøder i løbet af arbejdsdagen
Hold hellere kortere men flere møder ugentligt fremfor 1 langt møde (hvis du har indflydelse på det)

Bed om hjælp, selvom kollegerne føles langt væk, fx til
•
•
•
•

Sparring på opgave
Gode ideer til at strukturere hjemmearbejdet
Feedback på dine opgaver

Vær opmærksom på dine kolleger
•
•
•

Spørg til deres hverdag og trivsel
Spørg til deres opgaver
Inviter til online snakke
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Ideer til dig, der er leder
Led tættere på
•
•

•
•

Hold 1:1 ugentlig
Afstem forventninger med den enkelte ift. arbejdsforhold
– Hjemmeskolede børn?
– Hjælp til struktur? Hjælp til ikke at arbejde for meget?
– Osv.
Inviter til at blive kontaktet
Inviter til dialog om fordele og ulemper ved hjemmearbejdsplads (anerkendelse af forskellige behov)

Støt samarbejdsaftaler mellem medarbejderne, der sikrer god koordinering af opgaver
– Tydelighed om hvem der er ansvarlig for hvilke (dele af fælles) opgaver
– Overvej om flere opgaver skal have 2 tilknyttet (en 1’er og en 2’er)

Skab online-rutiner, der sikrer socialt lim, fx:
– Online kaffemøder
– Dan makkerpar blandt medarbejderne, der virtuelt tjekker ind hos hinanden dagligt/ugentligt
– Afhold månedlige møder med socialt fokus (fx fredagsbanko eller lign.)
Nyttige Links om Ledelse på afstand:
8 gode råd - sådan kan du understøtte dine medarbejderes trivsel (nfa.dk)
Fem gode råd til distanceledelse (nfa.dk)

Få styr på arbejdsstillingerne
De vigtigste råd:
•

Vi anbefaler, at alle har en dockingstation til den bærbare PC og en ekstern skærm eller alternativt en
labtopholder til den bærbare PC samt eksternt tastatur og mus.

•

Variation i arbejdsstillinger som fx:
– Hvis det er muligt, så find et sted, hvor du kan placere din skærm højt ved onlinemøder
– Hold telefonmøder gående
– Hold jævnlige pauser fra skærmen
– Hvis du skal læse dokumenter på skærmen, så sæt dig godt til rette i en lænestol eller sofa

•

Husk at bevæge dig i løbet af arbejdsdagen som fx øvelser, gå- eller løbetur.

Du kan læse mere om indretning af kontorarbejdspladsen på Intranettet

Inspiration til øvelser:
Syv øvelser: Hold kroppen i gang ved hjemmearbejdspladsen (kropogkontor.dk)
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