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Sikkerhed og sundhed er godt for alle – både dig selv og din arbejdsplads. 

 

Arbejd bedre  i længere tid 
 
Christa Sedlatschek , direktør for Det Europæiske Agentur for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, 
vedrørende måder, hvorpå ældre personer kan hjælpes til at forblive aktive på arbejdsmarkedet. 
 

2012 er det Europæiske År for Aktiv Aldring  eller, for at nævne den fulde titel, det Europæiske År for 
Aktiv Aldring og Solidaritet mellem Generationerne. De fleste af os er bevidste om, at befolkningerne over 
det meste af Europa er aldrende. Dette er delvist af årsager, vi kan være stolte af – vi kan forvente at leve 
væsentligt længere, end vi gjorde i tidligere generationer. Gennemsnitligt lever vi otte år længere, end vi 
gjorde i 1960, og i løbet af de næste fire eller fem årtier ser vi formentligt levetiden blive ca. fem år 
længere. Det er en god ting for os alle. Men kombinér dette med de lave fødselsrater, vi har set i løbet af 
de sidste få årtier, og man får et mønster, der gentager sig i hele den udviklede verden, med mange flere 
ældre mennesker, set ud fra deres konkrete alder, men også en meget højere befolkningsandel af ældre 
generelt.  
 

Med andre ord ældes Europas befolkning hurtigt. I 2010 var lidt over 87 millioner, eller ca. 17,4% af hele 
befolkningen, over 65 år. Sammenlign dette med tallene fra 1985, hvor 59,3 millioner var 65 år og derover 
– 12,8% af hele befolkningen. Og det forventes, at antallet fortsat vil stige i forhold til personer i den 
arbejdsdygtige alder, og vil være fordoblet i 2060. Dette er en udfordring, men også en chance for os, til at 
bruge de ældres kompetencer og færdigheder.  

 

Hvordan kan vi håndtere disse omfattende ændringer? László Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, 
sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion forklarer: ”Nøglen til at takle udfordringerne i 
forbindelse med en stigende andel af ældre i vores samfund, er  ‘aktiv aldring’: At opmuntre de ældre til at 
blive ved med at være aktive i form af at arbejde i længere tid og gå på pension senere, ved at engagere 
sig i frivilligt arbejde, når de er gået på pension, og ved at føre et sundt og selvstændigt liv.” 

 

Aktiv aldring 
 

Derfor vigtigheden af det Europæiske År for Aktiv Aldring, som blev lanceret i København i januar. Målet er 
at skabe opmærksomhed på det bidrag, de ældre kan give til samfundet, og at tilskynde 
beslutningstagerne til at hjælpe personer med at ældes på en 'aktiv' måde. Aktiv aldring drejer sig om at 
blive ældre med et godt helbred, at fortsætte med at leve uafhængigt og bevare sin rolle i samfundet. 

 

En vigtig del af dette involverer, at det bliver muligt for de ældre arbejdstagere at blive ved med at være 
sunde og raske på arbejdsmarkedet i længere tid. Beskæftigelsesraterne for de ældre arbejdstagere (55–
64 år) i EU-27 er aktuelt under 50%. Med andre ord forlader mere end halvdelen af de ældre arbejdstagere 
arbejdsmarkedet af forskellige årsager før de skal på pension, hvilket betyder, at der er et enormt, 
uudnyttet potentiale i at få folk til at arbejde i længere tid, for at hjælpe til at understøtte at de europæiske 
borgere lever længere.  

 

Prognoser peger især på det øgede antal ældre kvinder inden for EU-27s arbejdsmarked, hvor 
beskæftigelsesraten for kvinder mellem 55 og 64 år forventes at stige med 20,9% mellem 2010 og 2060 i 
modsætning til en stigning på 11,5% blandt mænd. 
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Er folk glade for de ældres voksende rolle på arbejdspladsen? Ifølge en ny eurobarometer-undersøgelse 
ser der ud til at være bred opbakning om ideen, om at de ældre arbejder frem til, og endda ud over, den 
aktuelle pensionsalder. 61% af europæerne synes, for eksempel,  at folk skal have lov til at fortsætte med 
at arbejde, når de har nået den officielle pensionsalder, og en tredjedel siger, at de selv ville ønske at 
fortsætte med at arbejde, efter de har nået den alder, hvor de er pensionsberettigede. 

 

Hvis vi skal opnå det, viser undersøgelserne dog også at en generel bevidsthed om vigtigheden af 
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (OSH) er vigtig, hvis folk skal arbejde i længere tid. Den anden 
europæiske opinionsundersøgelse om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, der for nyligt er blevet 
foretaget af Ipsos MORI, viser, at 87% af Europas befolkning mener, at god sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen er vigtig, hvis folk skal arbejde i længere tid før de går på pension (56% siger, at det er 
‘meget vigtigt’). Men ifølge eurobarometer-undersøgelsen mener mange europæere også, at 
omstændigheder på deres arbejdsplads måske ikke gør det muligt for dem fortsætte med at arbejde i en 
senere alder: Kun fire ud af ti (42%) sagde, at de mente, at de ville være i stand til at udføre det arbejde, 
de aktuelt gør til de er 65 år eller der over, mens 17% forventer, at de ikke vil være i stand til at fortsætte i 
deres aktuelle job ud over en alder på 59 år. Mere end halvdelen sagde, at deres arbejdsplads ikke er 
tilpasset til ældre personers behov. 

 

Ældre arbejdstageres sikkerhed og helbred 
 

Mens vi i det Europæiske Agentur for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen lancerer det Europæiske 
År, lægger vi også stor vægt på vigtigheden af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen samt fremme af 
sundheden i alle arbejdslivets stadier, hvis ældre personer skal være i stand til at arbejde i længere tid.  

 

Hvis vi skal opmuntre de ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet, skal vi udfordre noget af den 
diskrimination, der er mod ældre arbejdstagere: At ændre negative holdninger er i stort omfang det, det 
Europæiske År drejer sig om. Ældre personer bør, frem for at blive set som en byrde på den 
arbejdsdygtige befolkning, værdsættes for deres værdifulde færdigheder og den erfaring, de har, og det 
bidrag, dette kan give på arbejdspladserne.  

 

Men ældre er på nogle måder også mere sårbare på arbejdsmarkedet. De bliver nemmere involveret i 
alvorlige ulykker på arbejdspladsen. Langvarige helbredsproblemer øges også med alderen: Muskel- og 
skeletlidelser er et særligt problem og depression er også en af de mest almindelige årsager til tidlig 
pension. I jobs med en høj fysisk belastning ser vi selvfølgelig flere sygemeldinger for alle aldersgrupper, 
men dette øges væsentligt for arbejdstagere mellem 45 og 50 år. Ikke desto mindre er der store forskelle 
mellem de enkelte arbejdstagere i en bestemt alder med hensyn til det arbejde de kan klare, og de fleste 
ældre arbejdstagere er i stand til at bevare deres sundhedsmæssige og fysiske kompetencer under de 
rigtige betingelser. 

 

Aldersstyring på arbejdspladsen 
 

Derfor er det vi har brug for et reelt fokus på vigtigheden af 'aldersstyring' på arbejdspladsen: Direktører og 
ledere skal tage hensyn til aldersrelaterede faktorer, når de uddeler opgaver til de enkelte, så enhver, 
uanset alder, vil være i stand til at udføre sit job. 

 

Dette vil sige, at der sættes fokus på det, vi kalder ‘arbejdsevne’: at finde den rigtige balance mellem de 
arbejdsmæssige og de individuelle ressourcer. 
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Og der er meget, arbejdsgiverne kan gøre på dette område. Fremme af sundheden på arbejdspladsen ved 
for eksempel at hjælpe arbejdstagerne med at føre en sund livsstil i forbindelse med mad, drikke og 
motion. Og ved at udføre korrekte risikovurderinger, hvor der tages hensyn til de individuelle forskelle 
mellem arbejdstagerne i forbindelse med deres evner og helbred: Alderen bliver bare én af de mange 
faktorer, der skal tages i betragtning, når en leder overvejer om et bestemt slags arbejde ‘passer til’ en 
bestemt  arbejdstager. 

 

Slutteligt involverer en afgørende del af aldersstyringen, at individuelle arbejdsopgaver omformuleres, så 
de passer til de ældre arbejdstageres styrker, behov og færdigheder. Undersøgelser viser at der er mange 
forskellige tiltag der kan forbedre arbejdsevnen i forhold til arbejdsorganisation, arbejdstimer, motion, 
ergonomiske tiltag osv. Og den mest effektive og virksomme måde at tilpasse arbejdspladsen til 
arbejdstagernes behov er at lade dem selv deltage i planlægningen og implementeringen af tiltagene. De 
er eksperterne på deres arbejdsplads.  

 

Der er masser af eksempler på, hvordan dette kan fungere i praksis. En produktionsvirksomhed har for 
eksempel indført en 'Age Master'-ordning, der tilbyder flere fridage til arbejdstagere over 58 år, så de får 
mere tid til at slappe af efter udførsel af fysisk krævende arbejde. Resultatet heraf er, at de ældre personer 
i virksomheden har tendens til at arbejde yderligere tre år, før de går på pension. En energivirksomhed har 
indført et '80-90-100'-program, der giver ældre arbejdstagere mulighed for at reducere deres arbejdstid 
med 20%, hvorved deres løn reduceres med 10%, men hvor de bevarer alle deres pensionsfordele: Dette 
har igen ført til, at arbejdstagerne arbejder i længere tid før de går på pension.  

 

Eksempler som disse viser, at folk er i stand til og villige til at arbejde i længere tid, når de motiveres til det. 
Og undersøgelser viser, at dette alt sammen fører til lavere sygemeldingsrater, lavere omkostninger på 
grund af funktionsnedsættelse og bedre produktivitet: Udbyttet af investeringen for den slags ordninger kan 
være mellem tre og fem til én efter nogle få år.  

 

 

 Aldersstyring på europæiske arbejdspladser viser en klar forskel mellem de organisationer, der 
beskæftiger sig med  aldrende arbejdstagere på en 'problemløsende' og 'proaktiv' måde, og dem, der ikke 
gør. 

 

De organisationer der kun ser en aldrende arbejdsstyrke som et problem har tendens til at klare sig 
dårligere end de, der  ser det som en mulighed og gør mest muligt ud af chancen for, for eksempel, at få 
unge arbejdstagere  til at tage ved lære af de ældre.  

 

 

Det betaler sig at tage aktiv aldring seriøst, og ikke kun for arbejdstagerne og deres arbejdsgivere. Nye 
undersøgelser viser, at jo bedre vores arbejdsevne er før pensionsalderen, desto bedre bliver livskvaliteten 
senere med mindre sygdom og færre fysiske eller psykiske forringelser af helbredet til følge. Dette betyder 
reducerede omkostninger til sundhedspleje for os alle: Investering i sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen er en investering for alle. Det er vigtigt at starte tidligt. De unge arbejdstagere af i dag er de 
ældre arbejdstagere i morgen. 

 

Grundlaget for alt dette er at etablere en præventiv kultur og at give folk mulighed for at deltage aktivt i at 
skabe et bedre arbejdsmiljø. Godt lederskab og arbejdstagerdeltagelse her har vist sig at være en 
succesfaktor.  
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Læs mere om EU-OSHAs arbejde på dette område på 

http://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers 

eller download ressourcepakken fra vores søster EU-agentur,  

det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkår (Eurofond), under 

http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm 

 


