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Priset för goda praktiska lösningar inom
kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv
Inbjudan att inkomma med nomineringar

Hantera belastningsbesvär på arbetsplatsen

Kampanjen ska höja medvetenheten om
arbetsrelaterade belastningsbesvär och vikten
av att arbetsgivare, chefer och arbetstagare
samarbetar för att förebygga och hantera
dem. Den syftar också till att hjälpa företag
att hantera belastningsbesvär på ett
systematiskt sätt genom att tillhandahålla
praktiska tips och vägledning, samt exempel
på god praxis och fallstudier jämte annat
informationsmaterial och andra resurser.
Kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv
2020–2022 har följande mål:
1. Öka medvetenheten om vikten
och relevansen av att förebygga
arbetsrelaterade belastningsbesvär
genom att tillhandahålla fakta
och siffror om utsatthet för och
konsekvenser av dessa besvär.
2. Främja riskbedömningar och en
proaktiv hantering av arbetsrelaterade
belastningsbesvär genom att
ge tillgång till resurser rörande
belastningsbesvär, såsom verktyg,
vägledning och audiovisuella material.
3. Visa att belastningsbesvär är ett problem
för alla på alla typer av arbetsplatser i
alla sektorer och att de framgångsrikt

kan åtgärdas, däribland genom att
tillhandahålla exempel på god praxis.
4. Förbättra kunskapen om nya och
framväxande risker och annan
utveckling med avseende på
arbetsrelaterade belastningsbesvär.
5. Öka medvetenheten om vikten av att
återanpassa och behålla arbetstagare
med kroniska belastningsbesvär och
hur detta kan göras i praktiken.
6. Mobilisera och stimulera till effektiva
samarbeten mellan olika intressenter
genom att sammanföra dem och
underlätta utbytet av information,
kunskap och god praxis.
Du hittar mer information om kampanjen
på https://healthy-workplaces.eu/sv

Belastningsbesvär är det
vanligaste arbetsrelaterade
hälsoproblemet i Europa.
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Belastningsbesvär är det vanligaste
arbetsrelaterade hälsoproblemet i Europa,
och är bland de vanligaste orsakerna till
arbetsoförmåga, till sjukfrånvaro och till att en
person får sjuk- och aktivitetsersättning. Som
en följd av detta ger de inte bara den enskilda
arbetstagaren en sämre livskvalitet utan har
också en mycket negativ inverkan på företag
och på länders ekonomier. Detta måste
åtgärdas för att förbättra arbetstagarnas
hälsa och välbefinnande, göra företagen mer
konkurrenskraftiga och minska trycket på de
nationella hälso- och sjukvårdssystemen.

Priset för goda praktiska lösningar inom
kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv

Syftet med priset för goda praktiska
lösningar inom kampanjen för ett hälsosamt
arbetsliv 2020–2022 är att visa upp
framstående exempel på organisationer
som aktivt förebygger och hanterar
belastningsbesvär på arbetsplatsen. EUOsha letar efter exempel som kännetecknas
av en helhetsstrategi i arbetsmiljöarbetet,
där både arbetsgivare och arbetstagare
är engagerade i att samarbeta för
att förebygga belastningsbesvär.

Juryn tittar också efter åtgärder som
är både hållbara och överförbara.
EU-Osha välkomnar bidrag från alla
intresserade organisationer och
privatpersoner runtom i Europa,
och även från mellanhänder,
såsom arbetsmarknadens parter,
arbetsmiljöexperter samt personer som
arbetar praktiskt med arbetsmiljöåtgärder
eller rådgivning på arbetsplatsnivå.
Vinnarna kommer att tillkännages i april
2022 och får motta sina utmärkelser
vid en ceremoni senare det året. Alla
organisationer som deltar uppmärksammas
också för det de har åstadkommit. Närmare
information om alla exempel som tilldelats
priser och hedersomnämnanden kommer
att ges bred spridning över hela Europa och
offentliggöras på EU-Oshas webbplats.
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Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
anordnar tillsammans med medlemsstaterna
priset för goda praktiska lösningar
inom kampanjen för ett hälsosamt
arbetsliv, vid sidan av sina kampanjer för
ett hälsosamt arbetsliv. Priset bidrar till att
belysa fördelarna med en bra arbetsmiljö
och fungerar som en plattform för att
dela information om och främja goda
praktiska lösningar över hela Europa.

Vilka slags goda praktiska lösningar kan
skickas in som tävlingsbidrag?
Alla exempel från verkliga livet på
nyskapande och ändamålsenligt
arbetsmiljöarbete för förebyggande av
belastningsbesvär kan skickas in. Bidragen
ska tydligt beskriva hur strategier för god
hantering har genomförts på arbetsplatsen
och vilka resultat som har uppnåtts, bland
annat med avseende på följande aspekter:
• Hur riskbedömningen har organiserats
på ett omfattande och ändamålsenligt
sätt, där man har fått med alla relevanta
risker för alla grupper av arbetstagare.
• Sättet på vilket systemet för
förebyggande åtgärder följdes.

• Hur belastningsbesvärsrelaterade risker
eliminerades genom utformningslösningar
(ergonomisk design). Exempel på
arbetsplatsutformning, utformning
av arbetsutrustning, processer
osv. uppmuntras särskilt.
• Hur medvetenheten har höjts och en
förebyggande kultur uppmuntrats.
• Hur stödjande åtgärder, såsom
anpassningar/förbättringar av
arbetsplatsen, har genomförts för att
säkerställa att en arbetstagare som
redan lider av belastningsbesvär kunde
fortsätta arbeta eller kunde återgå till
arbetet. Belastningsbesväret kan vara
arbetsrelaterat eller icke-arbetsrelaterat.

Att åtgärda belastningsbesvär kommer att förbättra
arbetstagarnas hälsa och välbefinnande, göra
företagen mer konkurrenskraftiga och minska bördan
på nationella hälso- och sjukvårdssystem.

Vad ska ett tävlingsbidrag visa?
Juryn, som består av tre parter, söker efter
bevis på följande:

• Aktualitet (åtgärden bör antingen ha
genomförts nyligen eller ännu inte
ha fått någon större publicitet).

• En helhetssyn på arbetsmiljöfrågor.
• Faktiska och påvisbara förbättringar i
fråga om säkerhet och hälsa när det gäller
arbetsrelaterade belastningsbesvär.
• Prioritering av gemensamma åtgärder
framför åtgärder inriktade på individen.
• Verklig medverkan och delaktighet av
arbetstagarna och deras företrädare.

Åtgärden ska dessutom uppfylla relevanta
gällande rättsliga krav i den medlemsstat
där den har genomförts och helst gå längre
än dessa minimikrav. Produkter, verktyg och
tjänster som utvecklats för kommersiella
syften kommer inte att beaktas i tävlingen.
Besök webbplatsen – https://healthyworkplaces.eu/sv/get-involved/goodpractice-awards – för att se exempel på goda
praktiska lösningar som belönats tidigare år.

• Åtgärder som är hållbara på sikt.
• Överförbarhet till andra arbetsplatser
(i andra medlemsstater, inom andra
sektorer och i olika storlekar).
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Belastningsbesvär är ett problem för alla på alla typer av
arbetsplatser i alla sektorer och kan framgångsrikt åtgärdas.

Vem kan delta?

Hur deltar man?

Tävlingsbidrag kan skickas in av alla
organisationer som är verksamma i EU:s
medlemsstater, kandidatländer och potentiella
kandidatländer samt i medlemsländer i
Europeiska frihandelssammanslutningen
(Efta), inbegripet följande:

Alla bidrag bedöms först på nationell nivå
av EU-Oshas nätverk av kontaktpunkter.
De nationella vinnarna deltar sedan
i den Europaomfattande tävlingen,
varefter de slutliga vinnarna utses.

• Enskilda företag eller organisationer
av alla storlekar.
• Utbildningsanordnare och verksamma
inom utbildningsväsendet.

Kontakta EU-Oshas partner i ditt land för
att få mer information om hur du kan delta
i tävlingen. På https://healthy-workplaces.
eu/sv/get-involved/good-practice-awards
kan du få reda på hur du kommer i
kontakt med din nationella kontaktpunkt
och se de nationella tidsfristerna.

• Arbetsgivarorganisationer,
branschorganisationer, fackföreningar
och icke-statliga organisationer.
• Regionala och lokala arbetsmiljöinstanser,
försäkringskassor och andra
mellanhandsorganisationer.

Följ kampanjen
i sociala medier:
#EUhealthyworkplaces
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Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) välkomnar bidrag till
den 15:e upplagan av priset för goda praktiska lösningar
inom kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv. Som en del av
2020–2022 års kampanj, Friska arbetsplatser belastar rätt,
syftar tävlingen till att lyfta fram organisationer som bidrar
framgångsrikt och innovativt till arbetsmiljön genom att
förhindra belastningsbesvär på arbetsplatsen.

EU-Osha driver också kampanjer för
ett hälsosamt arbetsliv som stöds av
EU:s institutioner och de europeiska
arbetsmarknadsparterna och som samordnas
på nationell nivå genom byråns nätverk av
kontaktpunkter. Kampanjen för 2020–2022,
Friska arbetsplatser belastar rätt, har
som syfte att höja medvetenheten om
arbetsrelaterade belastningsbesvär och
behovet av att hantera dem samt att
främja en riskförebyggande kultur.
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Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
bidrar till att göra Europa till en säkrare,
hälsosammare och produktivare plats att
arbeta på. EU-Osha inrättades av EU 1994 och
har sitt säte i Bilbao i Spanien. Byrån genomför
undersökningar, tar fram och sprider
tillförlitlig, balanserad och opartisk information
om arbetsmiljöfrågor och arbetar genom ett
nätverk av organisationer över hela Europa för
att få till stånd förbättrade arbetsförhållanden.

