Sikkerhed og sundhed er godt for alle — både for dig og for arbejdspladsen.
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Priser for god arbejdsmiljøpraksis
Indkaldelse af bidrag

Håndtering af arbejdsrelateret muskelog skeletbesvær

Denne kampagne skal skabe opmærksomhed
om arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær
og vigtigheden af, at arbejdsgivere, ledere
og arbejdstagere arbejder sammen om
at forebygge og håndtere problemet.
Kampagnen skal hjælpe virksomheder med
at forebygge muskel- og skeletbesvær på
en systematisk måde ved at stille praktiske
tips, retningslinjer, eksempler på god praksis
og casestudier til rådighed, foruden anden
information og andre former for materialer.
Kampagnen for et sikkert og
sundt arbejdsmiljø 2020-22 har
følgende målsætninger:
1. skabe opmærksomhed om vigtigheden
og relevansen af at forebygge
arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær
ved at fremlægge fakta om — og tal
for — eksponeringen for muskel- og
skeletbelastninger, og for følgerne
2. fremme arbejdspladsvurdering og
proaktiv håndtering af muskel- og
skeletbesvær ved at give adgang til
materialer om emnet, som f.eks. værktøjer,
retningslinjer og audiovisuelt materiale
3. vise, at muskel- og skeletbesvær udgør
en problemstilling, der angår alle, på alle

typer arbejdspladser på tværs af sektorer,
og som er mulig at håndtere, bl.a. ved
at inddrage eksempler på god praksis
4. øge kendskabet til nye risici og risici i
fremvækst og til anden udvikling, der er
relateret til muskel- og skeletbesvær
5. øge bevidstheden om vigtigheden af at
reintegrere og fastholde arbejdstagere
med kronisk muskel- og skeletbesvær, og
om hvordan dette kan gøres i praksis
6. mobilisere og stimulere effektivt
samarbejde mellem forskellige
interessenter ved at bringe dem
sammen og facilitere udveksling af
information, viden og god praksis.
Yderligere information om kampagnen kan
findes på www.healthy-workplaces.eu

Muskel- og skeletbesvær er
det hyppigst forekommende
arbejdsrelaterede
sundhedsproblem i Europa.
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Muskel- og skeletbesvær er det hyppigst
forekommende arbejdsrelaterede
sundhedsproblem i Europa og blandt de
hyppigste årsager til funktionsnedsættelse,
sygefravær og tidlig tilbagetrækning.
Muskel- og skeletbesvær forringer således
ikke blot livskvaliteten for arbejdstagere
som enkeltpersoner, men har også negative
følger for virksomheder og nationaløkonomi.
Det er nødvendigt at gøre noget ved
problemet for at forbedre arbejdstageres
sundhed og trivsel, øge virksomheders
konkurrenceevne og mindske belastningen
på nationale sundhedssystemer.

Priser for god arbejdsmiljøpraksis

Det specifikke formål med prisuddelingen
for god arbejdsmiljøpraksis 2020-22
er at fremhæve gode eksempler på
organisationer, der aktivt forebygger
og håndterer muskel- og skeletbesvær
på arbejdspladsen. EU-OSHA søger
eksempler, der viser en helhedsorienteret
tilgang til arbejdsmiljøledelse, hvor
både arbejdsgivere og arbejdstagere
udviser vilje til at arbejde sammen om
at forebygge muskel- og skeletlidelser.

Juryen vil også være på udkig efter
tiltag, som er både bæredygtige og kan
overføres til andre arbejdspladser.
EU-OSHA modtager gerne bidrag
fra alle interesserede organisationer
og enkeltpersoner i Europa, også
fra formidlende instanser såsom
arbejdsmarkedets parter samt fagfolk
og rådgivere inden for arbejdsmiljø
på arbejdspladsniveau.
Navnene på vinderne vil blive offentliggjort
i april 2022, hvorefter vinderne modtager
deres priser ved en ceremoni senere på
året. Resultaterne for alle de organisationer,
som har deltaget, vil også blive fejret.
Overalt i Europa vil der blive gjort grundigt
opmærksom på alle prisvindende og
roste eksempler, ligesom de vil blive
offentliggjort på EU-OSHA’s hjemmeside.
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Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
(EU-OSHA) organiserer i samarbejde
med medlemsstaterne en prisuddeling
for god arbejdsmiljøpraksis sammen
med kampagnerne for et sikkert og
sundt arbejdsmiljø. Prisuddelingen
bidrager til at fremhæve fordelene ved
et godt arbejdsmiljø og fungerer som
en platform for formidling og fremme
af god praksis i hele Europa.

Hvilke former for god praksis kan man
indsende bidrag om?
Bidrag kan vedrøre alle typer
eksempler på nyskabende og effektiv
arbejdsmiljøledelse med henblik på
forebyggelse af muskel- og skeletbesvær.
Bidragene bør tydeligt beskrive, hvordan
arbejdspladsen har gennemført god
prgennemført god praksis, og hvad den
har opnået, herunder aspekter som:
• hvordan arbejdspladsvurderinger er
blevet tilrettelagt på en grundig og
effektiv måde, der dækker alle relevante
risici for alle grupper af arbejdstagere
• måden, hvorpå hierarkiet for
forebyggelsesforanstaltninger
er blevet fulgt
• især efterspørges eksempler på,
hvordan risici relateret til muskel- og

skeletbesvær er blevet elimineret ved
hjælp af designmæssige løsninger
(»ergonomisk design«); eksempler på
indretning af arbejdspladser, udformning
af arbejdsudstyr, processer osv.
• de måder, hvorpå bevidstheden er
blevet øget, og en forebyggelseskultur
er blevet fremmet
• hvordan understøttende foranstaltninger,
f.eks. tilpasninger/forbedringer af en
arbejdsplads, er blevet gennemført med
henblik på at sikre, at en arbejdstager,
der allerede har muskel- og skeletbesvær,
har kunnet fortsætte med at arbejde eller
har kunnet vende tilbage til sit arbejde.
Muskel- eller skeletbesværet kan være
arbejdsrelateret eller ikke-arbejdsrelateret.

Det er nødvendigt at gøre noget ved problemet
for at forbedre arbejdstageres sundhed og trivsel,
øge virksomheders konkurrenceevne og mindske
belastningen på nationale sundhedssystemer.

Hvad skal et bidrag vise eksempler på?
Panelet bestående af tre dommere vil
være på udkig efter dokumentation for:
• en helhedsorienteret tilgang til sikkerhed
og sundhed på arbejdspladsen
• reelle og påviselige forbedringer
af arbejdsmiljøet med hensyn til
arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær
• prioritering af kollektive foranstaltninger
over tiltag, der har fokus på den enkelte
• effektiv inddragelse af arbejdstagere
og deres repræsentanter
• tiltagets bæredygtighed over tid
• tiltag, der kan overføres til andre
arbejdspladser (i andre medlemsstater,

i andre sektorer og i virksomheder
af en anden størrelse)
• aktualitet (tiltaget skal enten
være af nyere dato eller ikke have
fået omfattende omtale).
Tiltaget skal endvidere leve op til de relevante
gældende lovkrav i den medlemsstat,
hvor det er blevet gennemført, og helst
række ud over disse krav. Produkter,
værktøjer og tjenesteydelser, der er
udviklet i kommercielt øjemed, vil ikke
blive taget i betragtning i konkurrencen.
Besøg webstedet — https://healthyworkplaces.eu/da/get-involved/good-practiceawards — og se eksempler på god praksis,
der er blevet belønnet i de foregående år.
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Muskel- og skeletbesvær udgør en problemstilling, der
angår alle på mange typer arbejdspladser på tværs
af sektorer, og som er mulig at håndtere.

Hvem kan deltage?
Der kan indsendes bidrag til konkurrencen
om god praksis fra organisationer,
der er aktive i EU-medlemsstaterne,
kandidatlande, potentielle kandidatlande
og medlemmer af Den Europæiske
Frihandelssammenslutning (EFTA), herunder:
• individuelle virksomheder og
organisationer uanset størrelse
• uddannelsesinstitutioner og aktører
inden for uddannelsessektoren
• arbejdsgiverorganisationer,
brancheorganisationer, fagforeninger
og ikke-statslige organisationer

Hvordan deltager
man?
Alle bidrag bedømmes først på
nationalt niveau af EU-OSHA’s netværk
af focal points. De nationale vindere
deltager dernæst i den tværeuropæiske
konkurrence, hvorefter vinderne af den
samlede konkurrence bliver valgt.
Netværkspartneren i dit land kan give dig
nærmere oplysninger om, hvordan du
tilmelder dig konkurrencen. På https://
healthy-workplaces.eu/da/get-involved/
good-practice-awards kan du læse,
hvordan du kontakter dit nationale focal
point, og tjekke de nationale frister.

• regionale eller lokale
forebyggelsestjenester på
arbejdsmiljøområdet, forsikringsselskaber
og andre formidlende/
rådgivende organisationer.

Følg kampagnen på
de sociale medier:
#EUhealthyworkplaces
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Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) indkalder
bidrag til den 15. prisuddeling for god arbejdsmiljøpraksis.
Som en del af kampagnen for 2020-22, Sunde arbejdspladser
letter belastningen, er formålet med konkurrencen at
anerkende organisationer, der på fremragende og nyskabende
vis har bidraget til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, ved at
forebygge muskel- og skeletbesvær på arbejdspladsen.

EU-OSHA gennemfører også kampagner for
et sikkert og sundt arbejdsmiljø, støttet
af EU-institutionerne og de europæiske
arbejdsmarkedsparter og koordineret på
nationalt niveau af agenturets netværk
af focal points. Kampagnen for 2020-22,
Sunde arbejdspladser letter byrden,
har til formål at øge bevidstheden om
arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær og
nødvendigheden af at håndtere problemet
samt at fremme en forebyggelseskultur.
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Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
(EU-OSHA) bidrager til at gøre Europas
arbejdspladser sikrere, sundere og mere
produktive. Agenturet, der blev oprettet af
Den Europæiske Union i 1994 og har hjemsted
i Bilbao i Spanien, forsker i, udarbejder og
formidler pålidelig, afbalanceret og upartisk
arbejdsmiljøviden i netværkssamarbejde
med organisationer i hele Europa med
henblik på at forbedre arbejdsvilkårene.

