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Benämning
Arbeta hemifrån - Riskchecklista

Beskrivning eller instruktion
Denna checklistan ska gås igenom vid de tillfälle man avser att arbeta hemma en hel arbetsdag eller flera hela arbetsdagar i rad. 
Det är ansvarig chef som ska utvärdera om rätt förutsättningar finns för att arbete ska kunna ske hemifrån. Det är ansvarig chef som 
har ansvar för sina medarbetares arbetsplats även när arbetsplatsen är i hemmet. 

Finns inte rätt förutsättningar, får man exempelvis begränsa arbetstiden för att arbeta hemma.

Länk till referensmaterial, URL

http://

 
Länk till referensmaterial, benämning

Kan användas inom

Växjö Energi AB

 
Kan användas vid följande riskhanteringstyper
Personlig checklista Skyddsrond

Nr Checkpunkt/Fråga Ok N/A Kommentera om du svarar nej

1 Arbetsutrustning

1.1 Jag har en stoppad arbetsstol som är anpassad efter 
arbetsbordet. (Det är bra om stolen är höj- och 
sänkbar)

1.2 Jag har ett lämpligt arbetsbord, så när jag sitter med 
rak rygg och avslappnade skuldror är bordet vid 
armbågshöjd.

1.3 Bildskärmen är placerad mellan 60 och 70 cm ifrån 
mig och finns rakt framför mig.

1.4 Tangentbordet är placerad framför mig på ca: 15 cm 
avstånd från bordskanten så att det ger ett bra 
utrymme för att stödja händerna.

1.5 Datormusen är placerad nära tangentbordet och om 
jag inte använder tangentbordet placerar jag den i 
mitt framför kroppen.

1.6 Belysning kommer från sidan eller bakifrån.
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Nr Checkpunkt/Fråga Ok N/A Kommentera om du svarar nej

1.7 Jag har en tillräckligt bra bredbandsuppkoppling.

2 Tid för arbete och paus

2.1 Jag har rutiner för när jag ska byta arbetsställning.

2.2 Jag har rutiner för när jag ska ta paus.

2.3 Jag har möjlighet att sitta avskilt för att få arbetsro. 

2.4 Jag är noga med att hålla mina arbetstider.

3 Social kontakt och kommunikation

3.1 Jag har planerade avstämningar med min chef: minst 
en gång om dagen.

3.2 Jag har möjlighet att delta i möten med min 
avdelning/kollegor via digitala hjälpmedel.

3.3 Jag har möjlighet att hålla mig uppdaterad om den 
senaste informationen gällande min arbetsplats.
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