
 

Links til bedre trivsel i arbejdet under Corona 

Med udgangspunkt i en række regionale medlemsmøder har Ergoterapeutforeningen samlet en 
række relevante links til hjemmesider, hvor du som AMR, TR og leder kan finde inspiration til 
blandt andet hjemmearbejde, trivsel, og modtagelse af nye medarbejdere. 

TRIVSEL 

Coronatrivsel.dk: Ny hjemmeside med hjælp fra forskere til at sikre trivsel på 
arbejdspladserne i en corona-tid 
På coronatrivsel.dk kan ledere, medarbejdere og arbejdsmiljøprofessionelle fremover finde den 
seneste viden på området. Desuden præsenterer hjemmesiden en bred palette af konkrete 
redskaber og gode råd til hvordan arbejdspladser kan understøtte trivsel, opgaveløsning og gode 
kollegafællesskaber under coronakrisen. 

De gode råd og redskaberne er sorteret efter målgruppe og arbejdsform. De tre målgrupper er 
”Dig som medarbejder”, ”Dig som leder” og ”Kollegafællesskabet”. Under målgrupperne kan man 
vælge indhold efter om man primært møder ind på arbejdspladsen eller primært arbejder på 
distancen. 

Arbejdsmiljøweb.dk: Samarbejde og arbejdsfællesskab 
Her er der fokus på, hvordan I kan passe på jeres arbejdsfællesskab i en corona-tid. Der er både 
gode råd fra eksperter og erfaringer fra arbejdspladser. 

Et par af overskrifterne er: 

• 10 råd om at fastholde et stærkt arbejdsfællesskab 
• Arbejdsfællesskab i en coronatid 
• Inddrag medarbejderne i at forebygge smitte 
• Senfølger efter covid-19: Tæt dialog og fleksibilitet kan hjælpe medarbejdere tilbage på 

jobbet 

 
HJEMMEARBEJDE 

AT.dk: Spørgsmål og svar om bl.a. hjemmearbejde 
Linket fører til Arbejdstilsynets Spørgsmål - Svar funktion med relation til Corona. Emnet 
”Hjemmearbejde” finder du ved at scrolle lidt ned på siden. 

På nuværende tidspunkt kan du finde svar på: 

https://nfa.dk/sites/coronatrivsel/index.html
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/covid-19-og-arbejdsmiljoe/samarbejde-og-arbejdsfaellesskab
https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/covid-19/spoergsmaal-og-svar-om-corona/


• Arbejde hjemmefra og skærmarbejde – hvad er kravene? 
• Fører Arbejdstilsynet tilsyn med hjemmearbejdspladser? 
• Hvem har ansvar for at betale og transportere inventar og udstyr til 

hjemmearbejdspladsen? 
• Hvordan er reglerne, når der er tale om frivillig ordning for medarbejderne, hvor de selv 

ønsker at arbejde hjemmefra? 

Arbejdsmiljøweb.dk: Hjemmearbejdspladsen 
Denne side omhandler en række emner med relation til hjemmearbejde. Indgangsvinklen er, at 
der kan være store fordele for både ansatte og arbejdsplads ved hjemmearbejde. Men der er også 
en række faldgruber, som det gælder om at undgå. 

Emner: 

• Fordele og ulemper ved hjemmearbejdet 
• Når hjemmearbejdet er en nødvendighed 
• Til medarbejderen: Er du klar til hjemmearbejde? 
• Til lederen: Er arbejdspladsen klar til hjemmearbejde? 
• Ledelse og samarbejde ved hjemmearbejde 
• Indretning og udstyr på hjemmearbejdspladsen 
• Arbejdsmiljø i hjemmet 

 
MODTAGELSE AF NYE MEDARBEJDERE  

Arbejdsmiljøweb.dk: Tag godt imod de nye og få en bedre start 
Vi har ikke kendskab til materiale direkte rettet mod modtagelse af medarbejdere i en coronatid. 
Men der er meget god inspiration at hente i guiden ”Den gode modtagelse”. Det er en fælles 
opgave for alle på arbejdspladsen at medvirke til, at nye kollegaer kommer godt fra start. 
I guiden kan du bl.a. læse om: 

• Jeres nye kollega skal integreres fagligt og socialt 
• Pejlemærker for den gode modtagekultur 
• Hvem gør hvad i den gode modtagelse? 
• Tjekliste til inspiration: God modtagelse 

 
VÆRNEMIDLER 

Det er vigtigt primært at søge information om værnemidler på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og 
Coronasmitte.dk. 

Arbejdsmiljøweb.dk: Undgå skader og gener, når du bruger mundbind visir 
På denne side finder du en kort beskrivelse af, hvad du selv kan gøre, og hvad arbejdspladsen skal 
gøre for at undgå gener ved brug af mundbind eller visir. 

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-og-organisering/hjemmearbejdspladsen
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-og-organisering/hjemmearbejdspladsen/fordele-og-ulemper-ved-at-arbejde-hjemme
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-og-organisering/hjemmearbejdspladsen/ufrivilligt-hjemmearbejde
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-og-organisering/hjemmearbejdspladsen/medarbejderen
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-og-organisering/hjemmearbejdspladsen/arbejdspladsen
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-og-organisering/hjemmearbejdspladsen/foer_i-gaar_i_gang
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-og-organisering/hjemmearbejdspladsen/hjemmearbejdspladsen
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-og-organisering/hjemmearbejdspladsen/arbejdsmiljoe_i_hjemmet
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/god-modtagekultur
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/qpxdrvh0/dengodemodtagelse-web.pdf
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/covid-19-og-arbejdsmiljoe/mundbind-og-andre-vaernemidler/ungaa-gener

