
Prisen for god praksis i forbindelse med 
kampanjen Et sikkert og godt arbeidsmiljø

Invitasjon til å nominere kandidater

#EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Arbeidsmiljøet angår alle. Et godt arbeidsmiljø er bra for både deg og din bedrift.

Gode arbeidsplasser

SIKRER RETT BELASTNING



©
iS

to
ck

ph
ot

o 
/ k

ad
m

y

Håndtering av muskel- og skjelettplager  
på arbeidsplassen
Muskel- og skjelettplager (MSP) er 
det mest utbredte arbeidsrelaterte 
helseproblemet i Europa og blant de mest 
vanlige årsakene til uførhet, sykefravær 
og førtidspensjonering. MSP reduserer 
ikke bare livskvaliteten til enkeltpersoner, 
men har også negativ innvirkning på 
bedrifter og samfunnsøkonomien. 
Dette helseproblemet må derfor 
forebygges for å forbedre arbeidstakeres 
helse og velvære, gjøre virksomheter 
mer konkurransedyktige og redusere 
belastningen på nasjonale helsesystemer.

Denne kampanjen øker bevisstheten om 
arbeidsrelaterte MSP og viktigheten av at 
arbeidsgivere, ledere og ansatte jobber 
sammen for å forebygge og håndtere dem. 
Den har som mål å hjelpe virksomheter til å 
håndtere MSP på en systematisk måte ved 
å gi praktiske tips og veiledning, eksempler 
på god praksis og case-studier, samt annet 
informasjonsmateriell og ressurser.

Kampanjen Et sikkert og godt arbeidsmiljø 
2020–2022 har følgende mål:

1. å øke bevisstheten om viktigheten og 
relevansen av å forebygge muskel- 
og skjelettplager ved å formidle 
fakta og tall om eksponering for og 
konsekvensene av slike plager

2. å fremme risikovurdering og forebygging 
av arbeidsrelaterte muskel- og 
skjelettplager ved å gi tilgang til 
ressurser om slike plager, bl.a. verktøy, 
veiledninger og audiovisuelt materiale

3. å vise at muskel- og skjelettplager berører 
alle, på alle typer arbeidsplasser og på tvers 
av ulike sektorer, og kan forebygges, blant 
annet gjennom eksempler på god praksis

4. å gi økt kunnskap om nye og 
fremvoksende risikoer og annen utvikling 
relatert til muskel- og skjelettplager

5. å understreke behovet for at 
arbeidstakere med kroniske muskel 
-og skjelettplager fortsetter i og 
kommer tilbake til jobb, og se på 
hvordan dette kan gjøres i praksis

6. å mobilisere og stimulere til effektivt 
samarbeid mellom forskjellige 
interessenter ved å bringe dem sammen 
og legge til rette for utveksling av 
informasjon, kunnskap og god praksis

Mer informasjon om kampanjen finner 
du på www.healthy-workplaces.eu

Muskel- og skjelettplager er det 
mest utbredte arbeidsrelaterte 
helseproblemet i Europa.
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Prisen for god praksis i forbindelse med 
Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen
I tilknytning til Et sikkert og godt 
arbeidsmiljø-kampanjen, og i samarbeid 
med medlemslandene, deler Det europeiske 
arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) ut Prisen 
for god praksis. Prisen setter søkelys 
på fordelene ved god HMS-praksis på 
arbeidsplassen og fungerer som en 
plattform for deling og fremming 
av god praksis over hele Europa.

Prisen for god praksis i forbindelse 
med Et sikkert og godt arbeidsmiljø-
kampanjen 2020-2022 har særlig som 
mål å trekke fram ledende eksempler på 
organisasjoner som aktivt forebygger 
og håndterer muskel- og skjelettplager 
på arbeidsplassen. EU-OSHA ser etter 
eksempler på en helhetlig tilnærming til 
HMS-styring, der både arbeidsgivere og 

ansatte er opptatt av å samarbeide for 
å forebygge muskel- og skjelettplager. 
Juryen vil også se etter tiltak som er 
både bærekraftige og overførbare.

EU-OSHA inviterer alle interesserte 
organisasjoner og enkeltpersoner i Europa til 
å delta, i tillegg til mellomledd, som partene 
i arbeidslivet, HMS-fagfolk og personer som 
yter HMS-rådgivning på arbeidsplassene.

Vinnerne vil bli kunngjort i april 2022, 
og prisene vil bli delt ut under en 
seremoni senere på året. Prestasjonene 
til alle organisasjonene som har deltatt 
vil også bli hedret. Informasjon om alle 
prisvinnerne og bidragene som får hederlig 
omtale vil bli distribuert i hele Europa 
og publisert på EU-OSHAs nettsted.
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Hvilke typer god praksis kan nomineres?
Alle eksempler fra virkeligheten på 
innovative og effektive tilnærminger 
til HMS-styring for å forebygge muskel- 
og skjelettplager kan nomineres. 
Bidragene bør tydelig beskrive hvordan 
gode styringspraksiser er blitt innført 
på arbeidsplassen og hvilke resultater 
som er oppnådd, blant annet:

• hvordan det ble sikret at risikovurderingen 
gjennomføres på en helhetlig og effektiv 
måte, slik at den dekker alle relevante 
risikoer for alle arbeidstakergrupper

• hvordan hierarkiet for forebygging ble fulgt

• hvordan risikoer relatert til muskel- og 
skjelettplager ble eliminert ved hjelp 
av designløsninger («ergonomisk 
design»). Eksempler på utforming 
av arbeidsplassen, arbeidsutstyr, 
prosesser osv. blir særlig vektlagt

• hvordan det ble jobbet for å 
øke bevisstheten og bygge opp 
en forebyggingskultur

• hvordan tiltak, for eksempel tilpasninger/
forbedringer av arbeidsplassen, har blitt 
iverksatt for å sikre at en arbeidstaker som 
allerede har en muskel- og skjelettplage 
kan fortsette i eller komme tilbake til 
arbeid. Muskel- og skjelettplagen kan være 
arbeidsrelatert eller ikke-arbeidsrelatert.

Å forebygge muskel- og skjelettplager vil forbedre arbeidstakeres 
helse og velvære, gjøre bedrifter mer konkurransedyktige 
og redusere belastningen på nasjonale helsesystemer.
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Muskel- og skjelettplager berører alle, på alle typer arbeidsplasser 
og på tvers av ulike sektorer, og kan forebygges.

Hva bør de nominerte bidragene vise?
De tre dommerne vil se etter eksempler på:

• en helhetlig tilnærming til helse 
og sikkerhet på arbeidsplassen

• faktiske, dokumenterte forbedringer når 
det gjelder helse og sikkerhet knyttet til 
arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

• prioritering av kollektive tiltak framfor 
intervensjoner som konsentrerer 
seg om enkeltpersoner

• effektiv medvirkning og engasjement 
fra de ansatte og deres representanter

• at tiltaket er bærekraftig på sikt

• overførbarhet til andre arbeidsplasser 
(i andre medlemsstater, i ulike bransjer 
og i bedrifter av ulik størrelse)

• aktualitet (tiltaket bør enten være 
av nyere dato eller ikke ha vært 
gjenstand for omfattende omtale).

I tillegg bør tiltaket oppfylle og ideelt sett gå 
lenger enn de relevante lovfestede kravene 
i medlemsstaten der det er gjennomført. 
Produkter, verktøy og tjenester utviklet for 
kommersielle formål vil ikke bli tatt med i 
betraktningen.

Gå til nettstedet https://healthy-workplaces.
eu/no/get-involved/good-practice-awards 
for å se eksempler på god praksis som har fått 
priser tidligere.

https://healthy-workplaces.eu/no/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/no/get-involved/good-practice-awards


Hvem kan delta?
Alle organisasjoner og bedrifter i EUs 
medlemsstater, søkerland, mulige søkerland 
og EFTA er velkommen til å sende inn 
eksempler på god praksis, inkludert:

• enkeltstående bedrifter eller 
organisasjoner av alle størrelser

• opplærings- og utdanningsaktører

• arbeidsgiverorganisasjoner, 
bransjeforeninger, fagforeninger 
og frivillige organisasjoner

• regionale og lokale HMS-tjenester, 
forsikringsaktører og andre 
relevante organisasjoner

Hvordan delta?
Alle bidrag vil først bli vurdert på 
nasjonalt plan av EU-OSHAs nettverk 
av kontaktpunkter. De nasjonale 
vinnerne går deretter videre til den 
europeiske konkurransen, der de 
endelige vinnerne vil bli kåret.

Det nasjonale kontaktpunktet i ditt land 
kan gi deg informasjon om hvordan 
du kan delta i konkurransen. Gå til 
https://healthy-workplaces.eu/no/
get-involved/good-practice-awards 
for å finne ut hvordan du kan komme i 
kontakt med ditt nasjonale kontaktpunkt 
og sjekke de nasjonale fristene.

Følg kampanjen 
på sosiale medier: 
#EUhealthyworkplaces

https://healthy-workplaces.eu/no/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/no/get-involved/good-practice-awards
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Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) inviterer deg til 
å nominere kandidater til den 15. prisen for god praksis, som 
deles ut i forbindelse med Et sikkert og godt arbeidsmiljø-
kampanjen. Som en del av 2020-2022-kampanjen, Gode 
arbeidsplasser sikrer rett belastning, tar konkurransen 
sikte på å anerkjenne organisasjoner som har kommet med 
fremragende og innovative bidrag til HMS-arbeidet ved å 
forebygge muskel- og skjelettplager på arbeidsplassen.



Det europeiske arbeidsmiljøorganet 
C/Santiago de Compostela 12

48003 Bilbao, SPANIA
E-post: information@osha.europa.eu

www.healthy-workplaces.eu

Det europeiske arbeidsmiljøorganet 
(EU-OSHA) bidrar til å gjøre Europa til et 
tryggere, sunnere og mer produktivt sted 
å arbeide. EU opprettet Det europeiske 
arbeidsmiljøorganet i 1994. På hovedkontoret 
i Bilbao i Spania gjennomfører EU-OSHA 
undersøkelser, utvikler og distribuerer pålitelig, 
balansert og objektiv HMS-informasjon 
og samarbeider med organisasjoner over 
hele Europa for å bedre arbeidsvilkårene.

EU-OSHA organiserer også Et sikkert og godt 
arbeidsmiljø-kampanjene, med støtte fra 
EUs institusjoner og partene i arbeidslivet i 
Europa. Kampanjene samordnes på nasjonalt 
nivå av arbeidsmiljøorganets nettverk av 
kontaktpunkter. 2020-2022-kampanjen 
Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning 
tar sikte på å øke bevisstheten om 
arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager, 
se på behovet for å håndtere dem og 
fremme en kultur for risikoforebygging.

Print: ISBN: 978-92-9479-277-8, doi:10.2802/974626, TE-02-20-135-NO-C • PDF: ISBN 978-92-9479-264-8, doi:10.2802/50630, TE-02-20-135-NO-N
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Gjengivelse er tillatt med kildeangivelse.
Tillatelse til gjengivelse eller bruk av foto som ikke tilhører EU-OSHA må innhentes direkte fra rettighetshaveren.
Bildene i denne rapporten illustrerer ulike arbeidsaktiviteter. De viser ikke nødvendigvis god praksis eller hvordan lover og forskrifter skal overholdes.

http://information@osha.europa.eu
http://www.healthy-workplaces.eu
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