
Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet 2016-2017
Fremme af et bæredygtigt arbejdsliv

Sikkerhed og sundhed er godt for alle — både for dig og for arbejdspladsen.

Sikre og sunde 
arbejdspladser 

for alle aldre
www.healthy-workplaces.eu

http://www.healthy-workplaces.eu


Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union.

Frikaldsnummer (*): 00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Oplysningerne er gratis ligesom de fleste opkald (nogle operatører, telefonbokse eller hoteller kan dog kræve 
penge for opkaldet).

Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europaserveren (http://europa.eu).

Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2017

Print ISBN 978-92-9496-340-6 doi:10.2802/2236 TE-AL-17-001-DA-C
PDF ISBN 978-92-9496-343-7 doi:10.2802/516240 TE-AL-17-001-DA-N

Fotos blev stillet til rådighed af de prisvindende og roste kandidater.

© Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, 2017

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

http://europa.eu


Indholdsfortegnelse

Indledning 3

Prisvindende bidrag 

Belgien | VitaS 5
Deltagelsesbaserede tiltag til at minimere fysiske og psykosociale risici i plejesektoren

Tyskland | Continental AG 7
Et tværorganisatorisk ergonomisk og demografisk program hos en større bilfabrikant

Tyskland | Heidelberger Druckmaschinen AG 9
Fremme af sundhed, knowhow og fleksibilitet gennem deltagerbaserede tiltag

Spanien | PSA Group 11
Skræddersyede job til medarbejderne i bilproduktionen for at øge alles arbejdsevne

Ungarn | MAVIR ZRt 13
Forbedring af arbejdsevnen hos ældre medarbejdere i energisektoren

Østrig | Zumtobel Group AG 15
Opretholdelse og forbedring af arbejdsevne og fastholdelse af medarbejdere i produktionen

Serbien | Rudnik 17
Ledelse og minearbejdere i samarbejde om at mindske tidlig tilbagetrækning

Finland | Lujatalo Oy 19
Hjælp til at sikre, at byggearbejdere er ved godt helbred, når de når pensionsalderen

(lokalt eksempel fra SAP Holland) | SAP SE 21
Run Your Health — medarbejdere i alle aldre får kompetencer til at gøre en indsats for deres sundhed

Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet 2016-2017

EU-OSHA — Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur | 1 



Roste bidrag 

Tjekkiet | Servicecentret for indenrigsministeriet 23
Optima-projektet — træning i sundhed, fysisk form og psykisk robusthed for offentligt ansatte i sikkerhedsfunktioner

Danmark | Region Midtjylland 25
Tilskyndelse til brug af hjælpemidler i sundhedsvæsenet

Italien | Tarkett S.p.A. 27
Nedbringelse af risici på arbejdspladsen for ansatte over 50 år

Cypern | Vassiliko Cement Works PLC 29
Et integreret ledelsessystem til en aldrende arbejdsstyrke i sværindustrien

Holland | Loders Croklaan 31
Nedbringelse af risici ved skifteholdsarbejde af hensyn til et mere bæredygtigt arbejdsliv

Slovenien | Politidirektoratet i Murska Sobota 33
Fysisk og psykisk sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen hos politiet

Slovakiet | Duslo, a.s. 35
På vej mod en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv i den kemiske fremstillingsindustri

Finland | Sammenslutningen af finske teknologivirksomheder 37
Trivsel på arbejdspladsen giver længere karriere

Belgien | Toyota Material Handling 39
Fysioterapiprogram til forebyggelse af belastningsskader på arbejdspladsen og fremme af målbare 
ændringer i alle partnerselskaber

2 | EU-OSHA — Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 

Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet 2016-2017



Indledning
Uddelingen af priser for god praksis på arbejdsmiljøområdet 
tilrettelægges af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-
OSHA) som led i  agenturets kampagner for et sikkert og 
sundt arbejdsmiljø i  hele Europa. Emnet for kampagnen 
i  2016-2017 er »Sikre og sunde arbejdspladser for alle 
aldre«. Kampagnen fremmer bæredygtig beskæftigelse og 
sund aldring lige fra arbejdslivets begyndelse. Den øger 
bevidstheden om god arbejdsmiljøledelse og betydningen 
af risikoforebyggelse gennem hele arbejdslivet og af, at 
arbejdet skræddersys til individuelle behov.

Formålet med priserne er at anerkende virksomheder 
og organisationer, der har anvendt fremragende og 
nyskabende metoder til at fremme bæredygtigt arbejde 
i forbindelse med en aldrende arbejdsstyrke og har anlagt 
en helhedsorienteret tilgang til arbejdsmiljøledelse med 
fokus på risikoforebyggelse for at sikre sund aldring på 
arbejdspladsen. Prisuddelingen giver endvidere lejlighed 
til at udveksle god praksis.

EU-OSHA modtog 42 bidrag fra 23 lande, heriblandt 
fem fra officielle kampagnepartnere. Bidragene kom fra 
en bred vifte af organisationer af forskellig størrelse og 
fra mange sektorer. For uddelingen stod et europæisk 
dommerpanel bestående af repræsentanter fra EU-OSHA, 
Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, 
Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, European Trade 
Union Institute (ETUI), den tyske arbejdsgiverforening og 
den maltesiske arbejdsmiljømyndighed. Dommerpanelets 
formand var professor Stephen Bevan fra Institute for 
Employment Studies (IES). Blandt de nationale bidrag blev 
otte tildelt en pris, og otte fik rosende omtale, mens et af 
bidragene fra de officielle kampagnepartnere fik en pris, 
og ét fik rosende omtale.

Hvorfor skal vi fremme et bæredygtigt arbejdsliv?
Den europæiske arbejdsstyrke bliver ældre. Ifølge 
prognosen vil arbejdstagere i aldersgruppen 55-64 år inden 
2030 udgøre 30  % eller mere af arbejdsstyrken i  mange 
lande  (1). Da den officielle pensionsalder stiger i  hele 
Europa, bliver arbejdslivet længere, og arbejdstagerne 
udsættes derfor for farer og risici i længere tid.

De demografiske forandringer udløser både muligheder 
og udfordringer for organisationerne, idet arbejdstagernes 
erfaring, færdigheder og viden øges med alderen, mens 
sårbarheden over for visse arbejdsrelaterede farer og 
prævalensen for helbredsproblemer stiger. Fordi tilgangen 
af unge til arbejdsstyrken er faldende, mens andelen af 
50-64-årige er stigende, er det blevet nødvendigt for 
virksomhederne at tiltrække yngre arbejdstagere og 
samtidig fastholde de ældre og mere erfarne medarbejdere 

(1) Ilmarinen, J.: Fremme af aktiv aldring på arbejdspladsen. EU-OSHA 
(https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/publications/
articles/promoting-active-ageing-in-the-workplace).

ved at øge deres kompetencer og opretholde deres 
arbejdsevne.

Helbredsproblemer er den hyppigste begrundelse 
for tidlig tilbagetrækning, og de primære årsager er 
muskel- og skeletlidelser og dårlig mental sundhed  (2). 
En langtidssygemelding øger risikoen for aldrig at vende 
tilbage til arbejdet. Mens en tilbagevenden til arbejdet 
kan hjælpe langtidssygemeldte med at komme sig, hvis 
den håndteres hensigtsmæssigt, og hvis arbejdsvilkårene 
tilpasses den enkelte arbejdstagers behov.

Arbejde kan have en positiv virkning på enhver 
arbejdstagers fysiske og mentale sundhed og trivsel, hvis 
arbejdsvilkårene er tilpassede  (3). Ifølge den europæiske 
undersøgelse af arbejdsvilkårene mener 22  % af 
arbejdstagerne på 50 år og derover imidlertid, at de ikke vil 
kunne udføre deres aktuelle arbejde, når de er fyldt 60 år, 
og 26 % af alle arbejdstagerne mener, at arbejdet påvirker 
deres sundhed negativt (4).

Virksomhederne kan tage udfordringerne ved en aldrende 
arbejdsstyrke op og fastholde deres medarbejdere ved 
at benytte sig af en praksis, der fremmer et bæredygtigt 
arbejdsliv, f.eks. ved at anlægge et forebyggelsesperspektiv 
på arbejdsmiljøledelse, forebygge risici, integrere 
arbejdsmiljø og sundhedsfremmende tiltag på 
arbejdspladsen, tilpasse arbejdet til den enkelte, indføre 
foranstaltninger vedrørende tilbagevenden til arbejdet 
samt fremme strukturerne for livslang læring.

Sammendragene af de bidrag, der præsenteres i  dette 
hæfte, viser de resultater og fordele, en organisation 
kan opnå, når den iværksætter tiltag, der rækker ud over 
arbejdsmiljølovens mindstekrav, og når den anerkender 
mulighederne for at holde medarbejderne sunde i  hele 
deres arbejdsliv.

Anerkendelse af god praksis — hvad 
dommerpanelet var på udkig efter

Bidragene skulle beskrive god arbejdsmiljøledelsespraksis 
i  forbindelse med en aldrende arbejdsstyrke, hensyn til 
aldersdiversitet, risikovurderinger, der tager højde for 
forskelligartethed, fulgt af tilpasning af arbejdspladsen 

(2) Sickness, disability and work: breaking the barriers  — a  synthesis 
of findings across OECD countries. OECD, Paris, 2010 (http://
ec.europa.eu/health/mental_health/eu_compass/reports_studies/
disability_synthesis_2010_en.pdf).

(3) Sikre og sunde arbejdspladser for alle: Fremme et bæredygtigt 
arbejdsliv  — Kampagnevejledning (https://healthy-workplaces.eu/da/
campaign-materials).

(4) Sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene: 2015. Eurofound, 
Dublin (https://www.eurofound.europa.eu/da/surveys/european-
working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions- 
survey-2015).
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samt eventuelt foranstaltninger vedrørende tilbagevenden 
til arbejdet og specifikke foranstaltninger rettet mod ældre 
arbejdstagere.

Dommerpanelet anvendte følgende kriterier ved udvæl-
gelsen af bidrag til priser og rosende omtale:

• et nyligt tiltag, som er direkte relevant for nedbringelse 
af risici på arbejdspladsen i forbindelse med en aldren-
de arbejdsstyrke

• en helhedsorienteret tilgang til arbejdsmiljø i  forbin-
delse med en aldrende arbejdsstyrke, hvor risikofore-
byggelse kombineres med sundhedsfremmende tiltag 
på arbejdspladsen

• en forebyggende tilgang til risikoforebyggelse
• prioritering af kollektive foranstaltninger i  forbindelse 

med tiltag, der har fokus på den enkelte
• et stærkt engagement fra ledelsens side
• eksempler på samråd mellem ledelsen og arbejdsta-

gerne og deres repræsentanter
• effektiv deltagelse af medarbejderne og deres 

repræsentanter
• vellykket gennemførelse af tiltaget i praksis
• tiltagets bæredygtighed over tid
• eksempler på reelle forbedringer
• tiltag, der kan overføres til andre arbejdspladser.

Prisvindende og roste bidrag
Dette hæfte indeholder korte casestudier af tiltag 
og initiativer, som fik en pris eller rosende omtale. 
Hvert casestudie beskriver de problemstillinger, som 
organisationen er stødt på, og de tiltag, den har iværksat 
for at løse dem, og beskriver de opnåede resultater.

Arbejdsmiljøløsninger skal nøje udformes til at tage højde 
for de specifikke problemer og omstændigheder på 
hver enkelt arbejdsplads. De her viste eksempler på god 
praksis omfatter idéer, som kan skræddersys til alle typer 
organisationer uanset sektor, størrelse eller medlemsstat.

Yderligere oplysninger
På EU-OSHA’s websted (https://osha.europa.eu) finder du et 
væld af oplysninger om arbejdsmiljø på over 20 europæiske 
sprog.

Nærmere oplysninger om kampagnen »Sikre og sunde 
arbejdspladser for alle aldre« findes sammen med 
kilder og oplysninger om, hvordan man deltager, på: 
healthy-workplaces.eu

EU-OSHA’s interaktive datavisualiseringsværktøj kan bruges 
til at udforske information om de arbejdsmiljømæssige 
udfordringer, som Europa står over for som følge af den 
demografiske udvikling  — og om politikker og strategier, 
som allerede findes til at løse dem.

Tak
EU-OSHA vil gerne takke sine nationale Focal Points i hele 
Europa for deres uvurderlige støtte og især for at nominere 
og vurdere bidragene til prisuddelingen for god praksis på 
arbejdsmiljøområdet.

EU-OSHA takker ligeledes dommerpanelet for indsatsen — 
formand Stephen Bevan (IES) og paneldeltagerne Eckhard 
Metze (den tyske arbejdsgiverforening), Viktor Kempa (ETUI), 
Melhino Mercieca (den maltesiske arbejdsmiljømyndighed), 
Zinta Podniece (Generaldirektoratet for Beskæftigelse, 
Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion) 
og Katalin Sas (projektleder hos EU-OSHA).

Endelig vil vi gerne takke alle de organisationer, der 
indsendte bidrag til prisuddelingen for god praksis på 
arbejdsmiljøområdet 2016-2017, og især dem, som fremgår 
af nedenstående casestudier.
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PRISVINDER
Deltagelsesbaserede tiltag til at minimere fysiske 
og psykosociale risici i plejesektoren

VitaS
Belgien 
www.vitas.be

Problemstilling
En demografisk undersøgelse af arbejdsstyrken hos VitaS 
(en ældreplejevirksomhed) afdækkede, at over halvdelen 
af medarbejderne på tre ud af fire arbejdssteder var over 
45 år, og at dette tal ville stige betydeligt inden for de 
næste fem år. På grund af arten af det arbejde, som VitaS’ 
medarbejdere udfører, bl.a. skifteholdsarbejde, skiftende 
krav og problemer med balancen mellem arbejdsliv og 
privatliv, kunne en aldrende arbejdsstyrke give alvorlige 
udfordringer for fremtidens arbejdsplaner og arbejdsflow. 
Det var vigtigt for virksomheden at gøre en fornyet 
indsats for at passe på medarbejdernes fysiske og mentale 
sundhed.

Tiltag
Under et samlende slogan om, at unge og ældre tilsammen 
er stærke og guld værd, blev der nedsat tre arbejdsgrupper 
med specifikt fokus på løft og forflytning, risikoforebyggelse 
og sundhedspolitik som sådan. Formålet var at udvikle 
en bæredygtig sundhedspolitik med fokus på fysiske og 
psykosociale risici, som kunne varetage alle medarbejderes 
interesser og forankres i hele organisationen.

Som følge heraf blev der udarbejdet og gennemført en 
virksomhedspolitik for løft og forflytning. Blandt meget 
andet blev brugen af løftehjælpemidler på plejeafdelinger 
undersøgt, og dataene blev f.eks. brugt til at bedømme 
uddannelsesbehovet. Virksomheden ansatte certificerede 
instruktører til at uddanne løftekoordinatorer og 
undervisere til at undervise kolleger. Desuden hyrede VitaS 
en ekstern arbejdsmiljøekspert til at udføre ergonomiske 
vurderinger på virksomhedens forskellige arbejdssteder 
for at identificere områder, hvor de fysiske byrder kunne 
reduceres, især for ældre medarbejdere. For at sikre, at 
resultaterne blev holdt ved lige, forpligtede virksomheden 
sig til at rekvirere årlige besøg af den eksterne ekspert.

Til at forbedre balancen mellem arbejdsliv og privatliv blev 
der indført et onlineskema til egen arbejdsplanlægning 
for at give medarbejderne større fleksibilitet. Personalet 
kan herudover anmode om afspadsering og plejeorlov. De 
medarbejdere, som har arbejdet for virksomheden i  lang 
tid, har mulighed for at gå på nedsat arbejdstid.

Der blev gennem en række tiltag, f.eks. mentor- og 
coachordninger, opmuntret til bedre kommunikation og 
forståelse mellem generationerne. I virksomheden ser man 
gerne aldersmæssigt blandede teams, og pilotprojekter 
gennemføres af både yngre og ældre medarbejdere, f.eks. 
test af en ny plejeapp på mobile enheder.
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Samtidig reklameres der aktivt for motion og sundhed på 
arbejdspladsen gennem nyhedsbreve, der udkommer hver 
anden uge med opskrifter, motionstips og information om 
kommende aktiviteter, initiativer til støtte for aktiviteter 
såsom idrætseftermiddage og en sundhedsuge, hvor der 
gennemføres en meningsmåling med henblik på at forstå 
folks sundhedspolitiske bekymringer. Dertil kommer 
jævnlige uddannelsesprogrammer om mental sundhed og 
virksomhedens deltagelse i  StressBalancer-undersøgelsen, 
hvor medarbejderne får adgang til målrettede tips og gode 
råd om håndtering af stress.

Resultater
• VitaS anlagde en bred tilgang til løsningen af 

problemstillingen med den aldrende arbejdsstyrke, 
idet den sørgede for at inddrage hele personalet.

• Medarbejderne har meldt tilbage, at de følte sig 
inddraget, og at man lyttede til dem.

• Ergonomiske ændringer af udstyret og uddannelse har 
forbedret medarbejdernes fysiske sundhed.

• Sundhedsfremmende tiltag, herunder sundhedsny-
hedsbrevet og stresshåndteringsundervisningen, blev 
godt modtaget af personalet.

VitaS anlagde en bred tilgang til løsningen 
af problemstillingen med den aldrende 
arbejdsstyrke, idet den sørgede for at inddrage 
hele personalet.
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PRISVINDER
Et tværorganisatorisk ergonomisk og demografisk 
program hos en større bilfabrikant

Continental AG
Tyskland 
www.continental-corporation.com

Problemstilling
Continental er en førende tysk bilfabrikant. På grund af 
arten af det arbejde, medarbejderne udfører, udsættes de 
i  høj grad for arbejdsmiljørisici (fysiske og psykosociale), 
og det ville virksomheden imødegå. Continentals 
arbejdsstyrke er aldrende, idet andelen af arbejdstagere 
over 50 år ventes at være steget fra 10  % i  2005 til 50  % 
i 2020. Denne demografiske udvikling vil medføre mangel 
på kvalificerede medarbejdere. Continental nyindretter 
sine højrisikoarbejdssteder for at forbedre arbejdsvilkårene 
for alle og opretholde alle medarbejderes sundhed, uanset 
alder og køn. Virksomheden giver endvidere personalet 
adgang til uddannelse og oplysningskampagner.

Tiltag
Continental oprettede særlige ergonomiteams på alle 
arbejdssteder, som skulle finde og bedømme de fysiske 
og psykosociale arbejdsmiljørisici. Disse teams skal 
bedømme og analysere eksponering og nyindretning af 
arbejdssteder for at nedsætte den fysiske arbejdsbyrde og 
eksponeringen gennem bedre ergonomiske forhold. Dette 
sikrer, at arbejdsstederne er egnede til medarbejdere af 
begge køn og alle aldre, når det er muligt, og forbedrer 

dermed alles arbejdsvilkår. Ergonomiteamene fokuserer 
især på forebyggelse af muskel- og skeletlidelser og på 
at nedbringe den samlede eksponering for fysiske risici 
og fysisk overbelastning. Disse teams har udarbejdet 
ajourførte evalueringer af aktuelle eksponeringsniveauer 
på hvert arbejdssted.

Der blev brugt et elektronisk dokumentationssystem til at 
indsamle demografiske data fra alle arbejdssteder og danne 
en tværorganisatorisk database vedrørende eksponering 
og god praksis. Eksponeringsdatabasen kan f.eks. bruges til 
primær forebyggelse, ved at man kan fastslå risikoscorer for 
forskellige jobtyper. Dataene kan også bruges til støtte for 
omfordeling af medarbejdere til mere egnede stillinger, hvis 
deres arbejdsevne er begrænset af deres helbredstilstand. 
Dette kan være særlig nyttigt for medarbejdere, som har 
været igennem et revalideringsforløb og skal vende tilbage 
til arbejdet.

Continental integrerer ergonomiske forhold i  hver fase af 
forretningsplanlægningen og kræver nu, at der foretages 
en fremadrettet ergonomisk evaluering af alle nye 
arbejdssteder i  løbet af indretnings- og indkøbsprocessen. 
Dette er en smartere og mere omkostningseffektiv måde at 
håndtere risici på end ved at forsøge at indføre ændringer, 
når først arbejdsstedet er i drift.
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Resultater
• Et fald i  andelen af indberettede tilfælde af fysisk 

overbelastning fra 46 % i 2010 til 25 % i 2016.
• Continental rapporterede en stigning i aldersstabilite-

ten fra 25 % i 2010 til 44 % i 2016.
• Ergonomisk evaluering er nu blevet integreret 

i indkøbsproceduren på alle Continentals arbejdssteder.
• Analyser af eksponeringsdata er blevet integreret i HR-

proceduren for omfordeling af medarbejdere baseret 
på ændret arbejdsevne.

• Initiativet er blevet godt modtaget af medarbejderne.

Continental integrerer ergonomiske forhold 
i hver fase af forretningsplanlægningen.
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PRISVINDER
Fremme af sundhed, knowhow og fleksibilitet 
gennem deltagerbaserede tiltag

Heidelberger Druckmaschinen AG
Tyskland 
www.heidelberg.com

Problemstilling
Heidelberger Druckmaschinen producerer trykmaskiner 
og har 7  000 medarbejdere i  Tyskland. Over halvdelen af 
medarbejderne er over 50 år. Virksomheden forventer, at 
denne demografiske situation ikke ændrer sig væsentligt, 
selv om den primært ansætter unge mennesker de næste 
15 år.

Tiltag
Den tilgang, som Heidelberger Druckmaschinen har valgt til 
denne demografiske problemstilling, er helhedsorienteret 
og skal forbedre arbejdsmiljøet inden for virksomheden, 
men også omfatte de enkelte medarbejdere og tage 
hensyn til deres personlige og faglige udvikling. Tiltagene 
skal øge bevidstheden om og tilskynde medarbejderne til 
selv at tage initiativ ved at identificere mulige tilpasninger 
af arbejdspladsen, som gavner deres fysiske og mentale 
sundhed.

Indsatsen blev spredt over tre faser. Den første gjaldt 
et tæt samarbejde med ledelsesteams med det formål 

at stimulere debatten om problemstillingen med den 
aldrende arbejdsstyrke og analysere virkninger heraf 
for virksomhedens fremtid. Disse ledelsesteams fulgte 
op på de idéer, der blev indsamlet i  første fase, under 
planlægningen og gennemførelsen af løsningerne. 
Ledelsens og teamledernes engagement var afgørende for 
at få gang i forandringsprocessen.

Den anden fase af indsatsen omfattede alle medarbejdere. 
En interaktiv »demografisk forandringsarena« blev skabt, 
og de forskellige teams gennemgik et kursus med deres 
tilsynsførende om f.eks. arbejdstilrettelæggelse, lederskab, 
sundhedsuddannelse og teamwork i  forbindelse med en 
aldrende arbejdsstyrke. Efter det interaktive kursus blev 
medarbejderne tilskyndet til at finde og indføre tiltag 
i  deres teams for at øge arbejdsevnen, f.eks. arrangere 
videndelingsprojekter eller danne løbeklubber. Den anden 
fase omfattede gennemførelsen af en række organisatoriske 
foranstaltninger til forbedring af arbejdsmiljøet, herunder 
systematiske arbejdspladsinspektioner, jobrotation, 
ergonomiske kontroller og taskforces udsendt af ledelsen 
til at dække specifikke emner.
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Endelig blev de indførte ændringer konsolideret og 
evalueret i  løbet af den tredje fase for at sikre, at de 
udløste maksimalt udbytte for virksomheden og dens 
medarbejdere. Der var bl.a. tale om ny indretning af 
mange arbejdssteder, ændringer i  tilrettelæggelsen 
af monterings- og vedligeholdelsesprocesser, mange 
enkelttiltag, aktive frokostområder, sundhedsuddannelse, 
udviklingsprogrammer for understøttende lederskab, 
sidemandsoplæring, plakatkampagner og åbning af et 
motions- og sundhedscenter.

Resultater
• Den interaktive »demografiske forandringsarena« 

gav alle virksomhedens medarbejdere lejlighed 
til at deltage i  udformning og gennemførelse af 
ændringerne af virksomhedens arbejdsmiljøpolitik 
og  -praksis. I  alt benyttede 3  500 medarbejdere den 
demografiske forandringsarena.

• Af de medarbejdere, der deltog i  arenaen, gav 80  % 
positive eller meget positive tilbagemeldinger, og 
70 % udtalte, at de gik derfra med idéer og forslag.

• Det skønnes, at sygefraværsprocenten faldt med 
1  % efter tiltagene. Det udløser en besparelse på 
7 mio. EUR på et år.

• I alt 250 repræsentanter fra eksterne virksomheder og 
institutioner benyttede arenaen, hvilket resulterede 
i dækning i den lokale presse og en pris for fremragende 
personaleledelse inden for demografihåndtering, som 
gav virksomheden øget synlighed.

Den interaktive »demografiske 
forandringsarena« gav alle virksomhedens 
medarbejdere lejlighed til at deltage 
i udformning og gennemførelse 
af ændringerne af virksomhedens 
arbejdsmiljøpolitik og -praksis.
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PRISVINDER
Skræddersyede job til medarbejderne 
i bilproduktionen for at øge alles arbejdsevne

PSA Group
Spanien 
www.groupe-psa.com

Problemstilling
PSA er en europæisk bilproducentkoncern. Den aldrende 
arbejdsstyrke i  Europa indebærer en række udfordringer 
for PSA-koncernen, f.eks. at et større antal medarbejdere 
sandsynligvis vil opleve begrænsninger i  de opgaver, de 
kan varetage, som resultat af fysiske eller psykosociale 
forhold, og at et længere arbejdsliv potentielt øger 
varigheden af eksponeringen for risici. Desuden er 
arbejdstagernes gennemsnitsalder højere end i  resten af 
selskabet for arbejdstagere i  de stillinger i  produktionen, 
hvor den fysiske arbejdsbyrde er særlig høj. Den aldrende 
arbejdsstyrke kan skabe organisatoriske udfordringer, idet 
stillingerne skal tilpasses efter arbejdstagernes individuelle 
behov.

Tiltag
Under planlægningen af, hvordan problemstillingen skulle 
angribes, valgte PSA-koncernen en samarbejdsbaseret 
tilgang og konsulterede designere, sundhedstjenester og 
HR-afdelinger, ergonomiteams og driftsledere. Selskabet 
besluttede, at der var brug for at skræddersy arbejdet til 
den enkelte medarbejder og vurdere risici fra person til 
person under hensyntagen til hver arbejdstagers fysiske 
evner.

Aldersfølsomme risikovurderinger  — hvor man ser 
på enhver fysisk og psykosocial begrænsning, som 
medarbejderen har, samt vedkommendes alder, stillingens 
art og de ergonomiske ændringer, der kan foretages for at 
forbedre arbejdsmiljøet  — fremmer forskelligartetheden 
i selskabet og gør en bredere vifte af stillinger tilgængelig 
for flere.

Der blev indført et jobrotationssystem med det formål at 
minimere både den fysiske og psykiske belastning, der er 
forbundet med det enkelte job, forbedre kompetencer 
hos personer med fysiske begrænsninger og opretholde 
og forbedre arbejdstagernes evner til at tilpasse sig 
forandringer — hvilket er særlig relevant for mange ældre 
arbejdstagere.

Selskabet bestræbte sig på at forbedre og udvide sin 
eksisterende risikoforebyggelseskultur og gjorde en 
indsats for at fremme medarbejdernes fysiske og psykiske 
trivsel. Der blev med stort held iværksat nye præventive 

foranstaltninger såsom analyse af ulykker for at fastslå årsager, 
der kunne afbødes, sundhedsovervågningstjenester og et 
system til vurdering og overvågning af stress. Tilsammen 
giver disse foranstaltninger mulighed for at identificere 
områder, der kræver en akut indsats.
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Det grundlæggende princip bag ændringerne af 
arbejdsstrukturen var at sikre, at hver opgave kunne 
varetages af så mange arbejdstagere som muligt uanset 
fysiske begrænsninger. Arbejdet med at nå dette mål vil 
sammen med den jobrotationsstrategi, der er blevet indført, 
også hjælpe medarbejderne med at blive mere alsidige — 
hvilket er afgørende for at opretholde færdigheder og øge 
kompetencerne til jobbet.

Resultater
• PSA-koncernens tilgang er koncentreret om respekten 

for medarbejderne.
• Ledelsen var engageret fuldt ud, og medarbejderre-

præsentanterne var inddraget fra starten.

• Personer med begrænsede evner blev tilbudt 
skræddersyede løsninger, som tog hensyn til deres 
fysiske og psykosociale karakteristika.

• Der blev foretaget en evaluering af arbejdstagernes 
evner og de fysiske krav til bestemte job. Kortlægningen 
gjorde det muligt for HR-afdelingen at undersøge 
alle job i  selskabet for at finde egnede løsninger til 
medarbejdere, hvis arbejdsevne var begrænset af 
fysiske eller psykosociale faktorer.

• Der foregår løbende forbedringer af ergonomisk 
design og arbejdsmiljømetoder.

Aldersfølsomme risikovurderinger fremmer 
forskelligartethed og gør en bredere vifte af 
stillinger tilgængelig.
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PRISVINDER
Forbedring af arbejdsevnen hos ældre 
medarbejdere i energisektoren

MAVIR ZRt
Ungarn 
www.mavir.hu

Problemstilling
MAVIR ZRt er Ungarns offentligt ejede elforsyningsselskab, 
som har ansvaret for sikker og bæredygtig forsyning af 
elektricitet i  hele landet. I  alt er 60  % af MAVIR’s ansatte 
på koblingsstationerne og 39  % af medarbejderne på 
transmissionslinjerne over 50 år. På grund af arbejdets 
art oplever de ansatte jævnligt en erhvervsmæssig 
højrisikoeksponering, herunder eksponering for 
højspændingsudstyr, høje temperaturer, varme overflader 
og støj. Arbejdstagerne udsættes endvidere for psykiske 
belastninger, skader og muskel- og skeletlidelser. Det kan 
være udfordrende at styre disse risici i forbindelse med en 
aldrende arbejdsstyrke.

Tiltag
Frem for at anse den ældre generation af arbejdstagere 
som en risikokilde sigter selskabet mod at anerkende 
medarbejdernes ekspertise og nyde godt af deres erfaring. 
I 2006 indførte MAVIR foranstaltninger på tværs af selskabet 
til forbedring af alle medarbejderes sundhed og trivsel 
på lang sigt. Foranstaltningerne skal opretholde MAVIR’s 
ældre medarbejderes jobegnethed og samtidig beskytte 
de yngre medarbejderes sundhed.

Selskabet forbedrer løbende arbejdsvilkårene, f.eks. er 
der investeret i  mobile ballonlamper, og der er sikret 
bedre kommunikation mellem medarbejderne ved 
hjælp af mikrofoner indbygget i  arbejdshjelmen og 
UHF-radioer placeret i  armhulen. Der er monteret en 
automatisk defibrillator i  alle køretøjer, der anvendes 
af transmissionslinjepersonale, og alle medarbejdere er 
uddannet i  at bruge den. Der er herudover indført GPS-
baserede personalarmer (PERS), som er udstyret med en 
panikknap. Anordningen, som bæres af medarbejderen, 
detekterer fald ved hjælp af en accelerationssensor, og den 
sporer og alarmerer kørselslederen, hvis anordningen ikke 
bevæger sig i en given periode.

Selskabet har en kontrakt med et lægecenter, der giver 
medarbejderne gratis adgang til en lang række lægelige 
behandlinger 24 timer i  døgnet. MAVIR’s ansatte har 
adgang til frivillige test, og de skal ligeledes gennemgå 
rutinemæssige lægekontroller. MAVIR bidrager desuden 
hver måned med et tilskud til en frivillig pensionsordning, 
en sparekasse og et frivilligt sundhedsforsikringsprogram, 
som alle er til direkte gavn for medarbejderne. Selskabet 
giver medarbejdere med helbredsproblemer mulighed for 
at blive omplaceret til en koblingsstation.

Desuden anbefaler MAVIR en sund livsstil og fremmer 
medarbejdernes rekreation. Gennem ferietilskud tilskynder 
selskabet sine medarbejdere til jævnligt at holde ferie, og 
det afholder også en sundhedsdag med sport og tilbud 
om helbredsscreening.

MAVIR har endvidere etableret et kriseakademi, som 
er et uddannelsesprogram for ledelsen, gruppeledere, 
skifteholdsledere og driftsledere. Emnerne var bl.a. 
stresshåndtering, konflikter og kriser, højnelse af 
bevidstheden om arbejdsmiljøets betydning og både 
hverdags- og krisekommunikation.

Disse foranstaltninger afspejler den vægt, selskabet 
lægger på arbejdstagernes sikkerhed, og deres formål er at 
reducere belastningen for medarbejderne, som kan være 
sikre på, at deres sikkerhed er selskabets højeste prioritet.
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Resultater
Nedenstående resultater er tilnærmelser, der er 
ekstrapoleret fra det indsendte bidrag.

• Sygefraværet er blevet nedbragt fra ca. 2  000 dage 
i 2006 til ca. 500 i 2015.

• Antal fraværsdage som følge af ulykker var næsten 
nede på nul i 2015.

• Medarbejdernes udnyttelse af helbredsscreeninger er 
steget. På selskabets sundhedsdag i  2016 benyttede 
ca. 225 medarbejdere den gratis helbredsscreening, 
som selskabet tilbød, sammenlignet med kun ca. 100 
i 2010.

• Antallet af feriedage, som medarbejderne har afholdt 
med tilskud fra selskabet, er næsten fordoblet de 
seneste ti år fra ca. 600 i 2006 til ca. 1 200 i 2016.

Frem for at anse den ældre generation 
af arbejdstagere som en risikokilde sigter 
selskabet mod at anerkende medarbejdernes 
ekspertise og nyde godt af deres erfaring.
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PRISVINDER
Opretholdelse og forbedring af arbejdsevne og 
fastholdelse af medarbejdere i produktionen

Zumtobel Group AG
Østrig 
www.zumtobelgroup.com

Problemstilling
Zumtobel-koncernen producerer belysning og 
belysningsstyringssystemer. Som mange andre selskaber 
anerkender Zumtobel, at det er nødvendigt at tage fat 
på de problemstillinger som hidrører fra arbejdsstyrkens 
aldring. Efter en analyse af aldersstrukturen i arbejdsstyrken 
udviklede selskabets sundheds- og aldersafdeling 
et omfattende koncept til sundhedshåndtering med 
fokus på arbejdsevne og fastholdelse af yngre og ældre 
aldersgrupper.

Tiltag
Zumtobel oprettede en ny sundheds- og aldersafdeling, 
der konkret fik til opgave at undersøge og håndtere 
udfordringerne ved arbejdsstyrkens aldring gennem 
grundige analyser og løsninger med henblik på at forbedre 
selskabets politikker og praksis.

En indledende evaluering afdækkede, at den største 
aldersgruppe blandt medarbejderne i  selskabet var 40-49 
år. Arbejdsevnevurderingen viste, at 25 % af medarbejderne 

kun havde en beskeden eller endda kritisk lav arbejdsevne. 
Desuden havde Zumtobel meget få medarbejdere over 62 år.

Den nye afdeling søgte svar på følgende spørgsmål:

• Hvordan kan arbejdsevnen hos den største gruppe 
medarbejdere (40-49 år) opretholdes og forbedres?

• Hvordan kan selskabet fastholde unge medarbejdere?
• Hvordan kan selskabet holde længere på ældre 

medarbejdere (50-59 år)?

For at finde svarene planlagde og gennemførte afdelingen 
ændringer i  selskabets politikker og praksis for at sikre, at 
medarbejderne både var fysisk i stand til at fortsætte med 
at arbejde og villige til at blive længere i  arbejdsstyrken. 
Det krævede engagement fra ledelsens side med det 
primære mål at opretholde arbejdsevnen og forbedre alles 
trivsel gennem en tilrettelæggelse af arbejdet, der fremmer 
sund og aktiv aldring, herunder kompetencestyring, 
uddannelse og coaching. De seks områder, som afdelingen 
identificerede som handlingskrævende, var:

• lovpligtig arbejdspladssikkerhed — der blev foretaget 
ergonomiske ændringer af arbejdsstationer for at sikre, 
at arbejdsstedet var aldersegnet

• fremmødestyring  — der blev indført præventiv og 
korrigerende støtte

• sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen  — 
medarbejderne blev tilskyndet til at motionere, og 
dette blev understøttet af investeringer i elcykler, som 
medarbejderne kunne leje, tilbud om yogatimer og 
afholdelse af en foredragsrække om arbejdsevne

• ledelsesstil og -adfærd — der blev indført uddannelse 
af teamledere med fokus på medarbejdertrivsel og 
påskønnelse og anerkendelse

• forvaltning af reintegration på arbejdspladsen  — 
der blev indført en procedure for medarbejderes 
tilbagevenden til arbejdet efter langvarigt fravær med 
støtte til den enkeltes genoptagelse af arbejdet

• generationshåndtering  — der blev iværksat 
foranstaltninger til fjernelse af enhver stigmatiserende 
brug af ordet aldring i selskabet, og der blev lagt vægt 
på fordelene ved samarbejde mellem unge og ældre.
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Resultater
• Alle ændringer i  selskabets praksis byggede på 

en omfattende analyse foretaget af sundheds- og 
aldersafdelingen til sikring af, at de var effektive og 
baseret på selskabets reelle behov.

• Siden 2015 har otte ansatte efter længere tids fravær, 
de fleste efter behandling for psykisk sygdom eller 
kræft, været gennem en vellykket reintegration 
i selskabet.

• Der blev indført møder om tilbagevenden til 
arbejdspladsen efter sygdomsperioder for at 
identificere foranstaltninger, som selskabet kunne 
træffe til at forebygge fravær.

• Der blev defineret mål for den optimale demografiske 
udvikling på koncernniveau for regnskabsåret 
2016/2017, som i øjeblikket er ved at blive gennemført.

Foranstaltningerne skulle sikre, at 
medarbejderne både var fysisk i stand til at 
fortsætte med at arbejde og villige til at blive 
længere i arbejdsstyrken.

16 | EU-OSHA — Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 

Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet 2016-2017



PRISVINDER
Ledelse og minearbejdere i samarbejde om at 
mindske tidlig tilbagetrækning

Rudnik
Serbien 
www.contangorudnik.co.rs

Problemstilling
Rudnik er et privatejet mineselskab, der er specialiseret 
i produktion og forarbejdning af bly-, zink- og kobbermalm. 
Efter privatiseringen i  2004 erkendte selskabet, at dets 
arbejdsmiljøledelsessystemer var utilstrækkelige, der 
manglede arbejdsmiljøprocedurer og  -ledelse, udstyret 
var forældet, og personalet var utilstrækkeligt uddannet 
og manglede motivation, hvilket medførte sygdom, 
skader og tidlig tilbagetrækning. Når højtkvalificerede 
medarbejdere på 45-50 år trak sig tidligt tilbage, medførte 
det en yderligere udhuling af arbejdsstyrkens færdigheds- 
og erfaringsniveau. Der var endvidere bekymring i forhold 
til arbejdsevnen hos visse af de ældre medarbejdere i deres 
daværende stillinger. Selskabet erkendte behovet for at 
fastholde medarbejderne.

Tiltag
Rudnik omlagde sin arbejdsmiljøpraksis i  minen 
fuldstændig. For at afbøde tabet af færdigheder som 
følge af tidlig tilbagetrækning ansatte Rudnik 30 erfarne 
professionelle minearbejdere fra en nabomine til at 
uddanne nyansatte og give deres viden og erfaring om 
god arbejdsmiljøpraksis i  en minevirksomhed videre. 
Desuden indgik selskabet en uformel videndelingsaftale 
med en anden mine i  regionen, hvorved medarbejderne 
kunne trække på en bredere erfaring.

Foruden udlevering af passende personlige værnemidler 
blev der indført et moderne arbejdsmiljøsystem, som 
overholdt nationale retningslinjer. Der blev indført 
arbejdsmiljøforanstaltninger for alle gennem procedurer og 
permanente forbedringer, herunder løbende uddannelse 
og jævnlige risikovurderinger. Der blev skabt en solid 
kontakt mellem selskabet og de kompetente statslige 
myndigheder til sikring af, at Rudnik løbende modtog 
forslag til forbedring af selskabets arbejdsmiljøpraksis. 

Der blev desuden dannet en fagforening og nedsat 
et arbejdsmiljøudvalg for at sikre, at medarbejdernes 
synspunkter vedrørende arbejdsmiljøanliggender blev 
hørt.

Ud over at bringe vilkårene i  minen i  overensstemmelse 
med retningslinjer for bedste praksis ønskede 
Rudnik også at investere i  sine medarbejdere for at 
sikre deres fortsatte sikkerhed og sundhed og så 
vidt muligt imødegå tidlig tilbagetrækning. Rudnik 
har indført en frivillig forsikringspolice til at dække 
erhvervssygdomme og arbejdsulykker. Selskabet lavede et 
sundhedsovervågningsprogram og udfører regelmæssige 
helbredsscreeninger af alle medarbejdere. Endvidere 
har Rudnik indgået aftale med en sundhedsudbyder om 
håndtering af erhvervssygdomme og arbejdsulykker.

Endelig markerer Rudnik den serbiske minearbejderdag med 
deltagelse af lokale myndigheder og medierne og benytter 
dagen til at skabe opmærksomhed om betydningen af 
sundhed og sikkerhed inden for minesektoren.
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Resultater
• Der blev udviklet et uddannelsessystem for 

minearbejderne.
• Antallet af arbejdsulykker er faldet betydeligt og der 

er ikke indberettet nogen erhvervssygdomme siden 
privatiseringen.

• Siden gennemførelsen af foranstaltningerne er tilba-
getrækningsalderen steget.

• Indførelsen af god arbejdsmiljøpraksis har øget 
selskabets tiltrækningskraft som arbejdsplads og 
dermed nedbragt personaleomsætningen.

Der blev skabt en solid kontakt mellem 
selskabet og de kompetente statslige 
myndigheder til sikring af, at Rudnik løbende 
modtager forslag til forbedring af selskabets 
arbejdsmiljøpraksis.
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PRISVINDER
Hjælp til at sikre, at byggearbejdere er ved godt 
helbred, når de når pensionsalderen

Lujatalo Oy
Finland 
www.lujatalo.fi

Problemstilling
Lujatalo er et familieejet byggefirma med speciale 
i  renoveringsarbejde og energieffektive bygninger. 
Omkring halvdelen af Lujatalos medarbejdere er over 45 
år. På grund af det fysisk krævende byggearbejde er det 
ofte en udfordring at blive i  branchen indtil den officielle 
pensionsalder. Byggearbejdere har typisk muskel- og 
skeletlidelser, men tilsynsarbejde i  branchen forbindes 
også med en øget mental arbejdsbyrde og højere 
belastningsniveauer.

Tiltag
Firmaet besluttede, at der var brug for foranstaltninger 
til at forbedre bæredygtigheden i  alle de ansattes 
arbejdsliv. Der blev vedtaget en model for tidlig indsats 
med opfølgning for personer med nedsat arbejdsevne. 
Foranstaltningerne gennemføres i  samarbejde med 
formænd, arbejdsmiljøtjenester og forsikringsselskaber 
under ledelse af firmaets chef for sundhed og trivsel.

Lujatalo tilbyder revalidering, herunder arbejdsprøvning og 
omskoling, f.eks. omskoling af tømrere med lang erfaring 
til formænd. Skiftende opgaver eller arbejdsindhold sætter 
medarbejderne i stand til at fortsætte deres karriere, indtil 
de kan gå på pension. Af de medarbejdere, der står over 
for tidlig tilbagetrækning fra en fysisk krævende stilling, 
skønnes det, at op til to tredjedele kunne fastholdes på 
arbejdspladsen gennem revalidering.

I Lujavire-databasen samles idéer til lettelse af byrden 
ved byggearbejde og forbedring af sikkerheden. Denne 
elektroniske ergonomidatabank vil blive gjort tilgængelig 
for alle medarbejdere gennem en app.

Der indsamles observationer med sikkerhedsappen, 
som gør det muligt at tage fotos for at dokumentere 
eventuelle mangler, og den er samtidig særlig nyttig for 
udenlandske medarbejdere, der måske ikke taler finsk. 
Desuden giver firmaet incitamenter til denne rapportering, 
idet det månedligt kvitterer for indberetningerne med 
biografbilletter.

Lujatalo fremmer desuden sikkerheden under transport til 
arbejdet ved at yde tilskud til pigdæk til cyklen til ansatte, 
der cykler på arbejde, hvilket samtidig tilskynder til fysisk 
aktivitet.

Medarbejdere, hvis arbejde er psykisk stressende, 
støttes og overvåges, f.eks. med Firstbeat Lifestyle 
Assessment-målinger ved hjælp af elektroder, som hjælper 
medarbejderne med at erkende stress og identificere 
muligheder for forbedring (fysisk aktivitet, kost, søvn osv.).
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Resultater
• Antallet af skader med sygemelding faldt fra 116 til 

13,9 (pr. million arbejdstimer) fra 2005 til 2015.
• Antallet af alvorlige ulykker, som udløste mere end 30 

dages fravær, er faldet til 1-2 om året, og firmaet har 
som mål at få tallet nedbragt til nul inden 2020.

• Revalidering, typisk gennem omskoling, har i høj grad 
nedbragt omkostningerne ved tidlig tilbagetrækning.

• Der har udviklet sig en forebyggelseskultur, og et af 
tegnene herpå er, at antallet af sikkerhedsobservationer 
steg fra 18 i  2010 til 1  425 i  2015, til dels takket være 
udviklingen af sikkerhedsappen.

Revalidering kan hjælpe medarbejdere 
i krævende job med at undgå tidlig 
tilbagetrækning.

20 | EU-OSHA — Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 

Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet 2016-2017



PRISVINDER
Run Your Health — medarbejdere i alle aldre får 
kompetencer til at gøre en indsats for deres sundhed

SAP SE
(lokalt eksempel fra SAP Holland) 
www.sap.com

Problemstilling
SAP SE er en førende global uafhængig softwareproducent. 
Som det generelt ses i  softwarebranchen, er SAP’s 
ansatte også udsat for risici i  arbejdslivet, f.eks. stress på 
grund af de hastige forandringer i  teknologisektoren og 
fysiske sundhedsproblemer som følge af stillesiddende 
skrivebordsarbejde. Det kan give muskel- og skeletlidelser 
og andre sundhedsproblemer, ud over nedsat jobtilfredshed 
og en dårlig balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Tiltag
SAP har valgt en helhedsorienteret og proaktiv tilgang til 
disse problemstillinger. Et godt eksempel kommer fra SAP 
i  Holland. Et etårigt program kaldet Run Your Health blev 
indført for at højne bevidstheden om risikoen ved at være 
inaktiv på arbejdspladsen, tilskynde til adfærdsændringer 
for at forbedre sundheden på lang sigt og fremme en sund 
arbejdspladskultur gennem stærkt lederskab.

Ved starten af programmet blev der indført redskaber 
og udstyr på kontorerne for at tilskynde de ansatte til at 
bevæge sig hyppigere dagen igennem, og deltagerne 
fik udleveret aktivitetsmålere (bio-feedback trackers). 
Endvidere blev der foretaget ergonomiske forbedringer 
af arbejdsstederne med det formål at mindske risikoen 
for muskel- og skeletlidelser, f.eks. gennem brug af hæve-
sænke-borde, høje caféborde til stående møder og andet 
udstyr til træning.

Plakatkampagner blev brugt til at minde de ansatte 
om at bevæge sig jævnligt og motionere i  løbet af 
arbejdsdagen for at bekæmpe inaktivitet og fremme 
enkle adfærdsændringer, f.eks. ved at tage trapperne 
i  stedet for elevatoren. Der blev afholdt workshops om 
en lang række emner, herunder kost, stress og søvn, 
med forklaringer på deres indvirkning på ens helbred. 
Sjove sundhedsudfordringer med små incitamenter blev 
afviklet i  løbet af året for at holde de ansatte engagerede 
i kampagnen.

For at supplere Run Your Health-programmet på alle 
arbejdssteder valgte SAP også at tage en individuel tilgang 
og tilbød personalet personlig sundhedsrådgivning for at 
støtte dem i at skabe forandringer i  retning af en sundere 
livsstil. Selskabet forbedrede herunder sit program 
for tilbagevenden til arbejdspladsen, så det specifikt 
fokuserede på risiciene for helbredet på lang sigt ved 
stillesiddende arbejdsvaner.
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Resultater
• Over 250 ansatte, dvs. 50  % af arbejdsstyrken, deltog 

frivilligt i programmet.
• Alle deltagerne rapporterede om en positiv forandring 

i deres adfærd og tankegang.
• Alle deltagerne rapporterede om bedre forståelse 

af langsigtede helbredsrisici forbundet med en 
stillesiddende livsstil.

• Alle deltagere meldte om bedre forståelse af 
forbindelsen mellem et godt helbred og et bæredygtigt 
arbejdsliv.

• Deltagerne indberettede:
 – en 100 % stigning i regelmæssig motion
 – en 30  % stigning i  antal registrerede skridt pr. 

måned
 – en 56 % nedbringelse af stillesiddende timer.

• Der er planlagt et opfølgningsprogram for 2017 med 
titlen Run Your Balance, som fokuserer på balancen 
mellem arbejdsliv og privatliv samt på tilfredshed.

Redskaber og udstyr som f.eks. aktivitetsmålere 
blev indført på kontorerne for at tilskynde de 
ansatte til at blive mindre stillesiddende.
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ROST BIDRAG
Optima-projektet — træning i sundhed, fysisk 
form og psykisk robusthed for offentligt ansatte 
i sikkerhedsfunktioner

Servicecentret for indenrigsministeriet
Tjekkiet 
www.zsmv.cz/optima

Problemstilling
Politifolk, brandmænd og andre ansatte i  offentlige 
sikkerhedsfunktioner har et fysisk og psykisk krævende 
arbejde. Optima-projektet, der blev indført af det tjekkiske 
indenrigsministeriums servicecenter, højner bevidstheden 
om betydningen af at tage vare på sit helbred. Der tilbydes 
uddannelse i  stresshåndteringsteknikker og andre måder 
at øge sin fysiske og psykiske robusthed på. Projektet er 
rettet mod 70 000 ansatte i alle aldre i Tjekkiets offentlige 
sikkerhedsfunktioner.

Tiltag
Optima-projektet blev iværksat for ca. tre år siden. Projektet 
gennemføres løbende og metodisk i  form af praktiske 
uddannelsesprogrammer, rehabiliteringsforløb på to uger 
i hjemmet og støtte til livslang uddannelse.

Ud over at øge de ansattes interesse i  at forbedre 
deres sundhed, fysiske form og psykiske stabilitet 
har uddannelsesaktiviteterne også fokus på effektive 
uddannelsesprocedurer på områder som:

• korrekte bevægelsesmønstre for at mindske risikoen 
for skader og belastning samt øge præstationsevnen

• afslapning
• omfattende konditionstræning
• stresshåndtering
• fysisk træning for at forebygge smerter i  ryg, skuldre, 

nakke, knæ og hofter
• forebyggelse af skader og forbedring af immunforsvaret
• funktionel præstation og modstandsdygtighed 

i situationer i det virkelige liv
• bedre søvnkvalitet
• bedre koncentrationsevne
• kost
• stresshåndtering i ekstreme situationer.

I et samarbejde mellem indenrigsministeriets sundheds-
forsikringsselskab og Karls Universitetets idræts- og 
sportsfakultet blev der fremstillet en DVD om genoptræning 
og kompenserende øvelser specielt rettet mod de ansatte 
i  offentlige sikkerhedsfunktioner. I  øjeblikket arbejdes der 
på andre videoer og metodologiske materialer.

Et centralt værktøj er Optima-testen, som bedømmer fysisk 
form, stressniveau og motoriske færdigheder ved at måle 
hjertefrekvensvariabilitet (HRV) og hjernens elektriske 
aktivitet ved hjælp af den nyeste teknologi. Dette øger 
værdien af træningsprocessen ved hjælp af biofeedback.

Projektets succes har ført til en beslutning om at indarbejde 
metodologien i  den grundlæggende uddannelse af alle 
sikkerhedsansatte under indenrigsministeriet.
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Resultater
• En ændret strategi for området sundhed, fysisk form 

og psykisk robusthed i  en af indenrigsministeriets 
tjenester.

• Gennemførelse af over 100 uddannelsesprogrammer 
med mere end 1 500 uddannede deltagere og positive 
tilbagemeldinger fra de ansatte.

• En påviselig forøgelse af de ansattes interesse i at tage 
vare på deres eget helbred, fysiske form og psykiske 
robusthed.

• De foreløbige resultater af Optima-pilottesten har 
været meget positive.

• Der er blevet uddelt en instruktions-DVD om 
genoptræning og kompenserende øvelser til de 
ansatte i offentlige sikkerhedsfunktioner.

Projektet behandler den enkelte 
helhedsorienteret med vægt på forbindelsen 
mellem krop og sind.
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ROST BIDRAG
Tilskyndelse til brug af hjælpemidler 
i sundhedsvæsenet

Region Midtjylland
Danmark 
http://www.rm.dk/om-os/

Problemstilling
Region Midtjylland er en forvaltningsenhed i  Danmark 
med ansvar primært for sundhedsvæsenet, herunder 
hospitalsvæsenet. Pleje- og forflytningsopgaver, som 
sygeplejersker og plejepersonale udfører, er kilde til 
skadesrisiko og kan ofte medføre tidlig tilbagetrækning 
fra arbejdsmarkedet. Brugen af hjælpemidler kan mindske 
skadesrisikoen med op til 40 %. En undersøgelse udført af 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viste dog, 
at kun 30  % af det iagttagne plejepersonale benyttede 
hjælpemidler til forflytning. Disse tal afdækkede klart 
behovet for at tilskynde til brugen af hjælpemidler for at 
beskytte de ansattes sikkerhed og sundhed.

Tiltag
Som led i  initiativet på området for patientforflytninger 
udviklede Region Midtjylland webstedet 
»Forflytningsportalen«, som ajourføres løbende. Portalen 
indeholder over 30 undervisningsvideoer om de mest 
almindelige typer forflytning af patienter med varierende 
funktionsniveau. Videoerne fokuserer på hjælpemidler, som 
de ansatte har udpeget som nyttige. Et e-læringskursus 
blev ligeledes udviklet og testet af de ansatte. Det har 
været vigtigt at tilpasse kurset til hver afdelings og den 
enkelte ansattes specifikke behov. Det har man opnået ved 
at fokusere på de typer forflytninger, der oftest udføres af 
medarbejderen.

Regionen erkendte, at hjælpemidlerne skulle være 
umiddelbart tilgængelige, hvis de skulle komme i  brug til 
daglig. Det regionale budget for hjælpemidler er blevet 
forøget derefter, og afdelingen for hjælpemiddelteknologi 
er blevet omorganiseret for at optimere indkøb, logistik 
og drift. Med regionale projekter har man taget fat på 
de specifikke forflytningsbehov på en række hospitaler 
ved at inddrage supervisorer i  patientforflytning 
og medarbejderne i  udvikling og gennemførelse 
af afdelingsspecifikke handlingsplaner. Desuden 
offentliggøres der nu jævnligt designvejledninger 
i  regionen med specifikation af byggekrav i  forbindelse 
med bygge- og ombygningsprojekter, f.eks. badeværelser, 
scannerrum, sengestuer og operationsstuer, så der er plads 
til at have hjælpemidler stående klar og tilstrækkelig plads 
til at foretage patientforflytningerne.

Der blev valgt en helhedsorienteret tilgang. Indsatsen blev 
koordineret på tværs af regionen, og der blev oprettet 
et regionalt netværk til overførsel af viden mellem 
hospitalerne. Samarbejde mellem ledere på regionalt plan 
og regelmæssige netværksmøder gør det muligt at udvikle 
strategiske og praktiske foranstaltninger og sikrer løbende 
forbedringer.
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Resultater
• Antallet af ulykker faldt med 31 % fra 2011 til 2015.
• Omkostningen ved forflytningsrelaterede ulykker faldt 

med 52  % fra 4,8  mio.  DKK til 2,3  mio.  DKK inden for 
samme periode.

• Antallet af sygemeldinger på grund af forflytningsrela-
terede ulykker faldt med 56 % fra 2013 til 2015.

• Fravær på grund af forflytningsrelaterede ulykker som 
en andel af det samlede sygefravær faldt fra 20  % til 
10 % inden for samme periode.

Region Midtjylland har gjort en målrettet 
indsats for at fremme brugen af hjælpemidler 
til forflytning af patienter.

Foto: Helle Brandstrup Larsen
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ROST BIDRAG
Nedbringelse af risici på arbejdspladsen 
for ansatte over 50 år

Tarkett S.p.A.
Italien 
www.tarkett.com

Problemstilling
Tarkett er en italiensk producent af naturlig 
linoleumgulvbelægning. Tarkett rapporterer, at 34  % af 
selskabets ansatte, der betjener maskiner og arbejder 
på kontorer, er over 50 år. Denne aldersgruppe er 
mest syg. Selskabet er bekymret for hjerte-kar-lidelser 
hos medarbejderne som følge af overanstrengelse, 
temperaturstigninger, muskel- og skeletlidelser, nedsat 
styrke, nedsat og sløret syn og fald.

Tiltag
Tarketts indsats var bred og omfattende og tog 
udgangspunkt i  risikovurderinger med det formål at 
nedsætte risici på arbejdspladsen. Ledelsen, selskabets 
læge og personalets arbejdsmiljørepræsentanter blev 
alle inddraget i  planlægningen og gennemførelsen af de 
nye sikkerhedsforanstaltninger. Tarkett opdagede ved sin 
generelle risikovurdering, at der var brug for yderligere 
præventive foranstaltninger for medarbejdere over 50 år.

Forebyggelses- og beskyttelsesafdelingen afholdt hvert 
fjerde år informationsmøder om specifikke risikofaktorer for 
alle medarbejdere. Det blev besluttet at øge hyppigheden 
af disse møder til hvert andet år for medarbejdere over 50 
år.

Desuden indførte Tarkett mere sikre driftssikkerhedskon-
troller. Selskabet øgede hyppigheden af kontroller på 
stedet til ugentlige kontroller af ældre medarbejderes 
arbejdsstationer og kontrol hver anden uge for yngre 
medarbejderes vedkommende. Ændringer, der er foretaget 
som følge af disse kontroller, kan være nedbringelse af den 
fysiske arbejdsbyrde ved indkøb af en bærbar elektrisk lift og 
mere ergonomisk udstyr. Således er standardværktøjskasser 
blevet udskiftet med værktøjsvogne, og der er blevet 
installeret en hydraulisk platform til løft af materialer, 
hvorved belastningen mindskes for alle medarbejdere.

Blandt andre tiltag for nedbringelse af belastning og 
forbedring af komforten kan nævnes opgradering af dele af 
personalets personlige værnemidler, da mere komfortable 
værnemidler kan gøre arbejdet mindre anstrengende. De 
personlige værnemidler blev opgraderet og det gamle 
udstyr erstattet med nye dele, som giver samme eller øget 
beskyttelse, men samtidig opfattes som mere behagelige 
blandt medarbejderne.

På sundhedsområdet får alle medarbejdere regelmæssigt 
et standardhelbredstjek af selskabets læge. For at 
tage hensyn til ældre medarbejderes specifikke behov 
har selskabets læge sammen med forebyggelses- 
og beskyttelsesafdelingen føjet et ekstra punkt til 
helbredstjekket af de ældre ansatte over 50 år. Foruden 
rutinemæssige blodprøver omfatter disse ekstra kontroller 
en årlig vurdering af motoriske færdigheder, elasticitet 
i  muskler og prostataspecifikt antigen, som ofte er 
forhøjet ved prostatakræft. Undersøgelser af hjertet, 
øjenundersøgelser og psykometriske test foretages 
halvårligt.
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Selskabet har erkendt ældre medarbejderes potentielle 
behov for mere hvile end yngre medarbejdere, så ansatte 
over 50 år har lov til at tage længere og hyppigere 
hvilepauser efter behov. De ansatte kan ligeledes anmode 
om at skifte arbejdsstation, enten midlertidigt eller på 
ubestemt tid, for at komme sig fysisk eller psykisk.

Resultater
• Der er sket en 80 % nedbringelse af risikoindekset for 

opgaver udført af medarbejdere over 50 år.
• Der har ikke været en eneste ulykke med en ansat over 

50 år siden 2010.
• I 2016 blev der identificeret 80 foranstaltninger til 

forbedring af arbejdspladsen.
• Alle medarbejdere over 50 år fik den nye og mere 

omfattende lægeundersøgelse i 2016.
Ledelsen, selskabets læge og personalets 
sikkerhedsrepræsentanter blev alle inddraget 
i planlægningen og gennemførelsen af de nye 
sikkerhedsforanstaltninger.
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ROST BIDRAG
Et integreret ledelsessystem til en aldrende 
arbejdsstyrke i sværindustrien

Vassiliko Cement Works PLC
Cypern 
vassiliko.com

Problemstilling
Vassiliko Cement Works producerer klinker og cement og 
driver flere stenbrud. Som andre steder i de fysisk krævende 
sektorer er aldringen i Vassilikos arbejdsstyrke en betydelig 
udfordring for selskabet. De ansatte i  alderen 50-64 år 
udgør 34 % af Vassilikos arbejdsstyrke. Ældre medarbejdere 
i  sværindustrien risikerer tidlig tilbagetrækning og 
invaliditet, hvis deres arbejdsmiljø og arbejdsbyrde ikke 
tilpasses deres ændrede evner og kapacitet.

Tiltag
Selskabet gennemførte en risikovurderingsproces med 
specifik fokus på risici for ældre medarbejdere. Vassiliko 
erkendte, at ældre medarbejdere er særlig sårbare over 
for de risici, der er ved skifteholdsarbejde og tunge 
arbejdsbyrder. For at nedbringe disse risici øgede 
selskabet antallet af skift fra fire til fem ved at ansætte 15 
nye medarbejdere og dermed give de ansatte længere 
hvileperioder mellem skiftene. Der blev foretaget 
ergonomiske forbedringer af arbejdsmiljøet, bl.a. ved at 
installere to nye lifte til at mindske fysisk belastning og risici 
for muskel- og skeletlidelser. Selskabet udførte også en 
fuldstændig renovering af kontorerne ud fra ergonomiske 
principper for at forbedre arbejdsmiljøet.

Vassiliko tilbyder personalet lægeundersøgelser. 
I  samarbejde med bedriftssundhedstjenesten blev der 
oprettet elektroniske lægejournaler til hele personalet. 
Dette gjorde det muligt at oprette en attest på den enkelte 
medarbejders bæredygtige arbejdsliv og satte selskabet 
i  stand til at fastslå de opgaver, som en medarbejder 
kan udføre, og de foranstaltninger, der yderligere ville 
forbedre arbejdsvilkårene. Såfremt en medarbejder ikke er 
i stand til at udføre sit job på grund af helbredsproblemer, 
støtter selskabet en omplacering. Beslutningen om at 

flytte en medarbejder til et andet job træffes i  fællesskab 
af medarbejderen, bedriftssundhedslægen og ledelsen. 
Selskabet oprettede endvidere en førstehjælpsafdeling 
på stedet og ansatte en sygeplejerske til at bemande den 
i den del af arbejdstiden, hvor flest er på arbejde. Der blev 
indkøbt to defibrillatorer, og 42 ansatte blev uddannet 
i brugen af dem samt i hjerte-lunge-redning.

Endvidere gennemførte Vassiliko et kulturændringsprogram 
og nedsatte teams bestående af medarbejdere af forskellig 
alder og baggrund og på forskellige niveauer i  selskabet. 
Formålet var at fremme holdånden og integrationen 
samt samarbejdet mellem yngre og ældre medarbejdere. 
Selskabet iværksatte også træningsprogrammer rettet 
mod ældre medarbejdere inden for ulykkesforebyggelse 
og stresshåndtering samt ny teknologi. For at beskytte 
medarbejdernes psykiske helbred blev der afholdt møder 
med en psykiater om stress, og hvordan det håndteres.
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Resultater
• I alle aldersgrupper steg arbejdsevnen.
• Forbedringerne af arbejdsmiljøet resulterede i  højere 

jobtilfredshed hos medarbejderne.
• Der blev opnået en bedre balance mellem arbejdsliv 

og privatliv ved at tilføje et femte skift.
• Over 90 medarbejdere deltog i møder med psykiateren 

og modtog rådgivning i stresshåndtering.

Vassiliko gennemførte en risikovurderingsproces 
med specifik fokus på risici for ældre 
medarbejdere.
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ROST BIDRAG
Nedbringelse af risici ved skifteholdsarbejde 
af hensyn til et mere bæredygtigt arbejdsliv

Loders Croklaan
Holland 
ioiloders.com

Problemstilling
Loders Croklaan er en leverandør af spiseolie med 450 
ansatte og en aldrende arbejdsstyrke. Arbejdet er fysisk 
krævende. Virksomheden kører i  døgndrift, hvorfor det 
er nødvendigt med skiftehold. Disse faktorer udgør 
sammen med en aldrende arbejdsstyrke en udfordring 
for virksomheden med hensyn til at sikre et bæredygtigt 
arbejdsliv.

Tiltag
Loders Croklaan mente, at den vigtigste forandring, 
der skulle ske, var at øge medarbejdernes engagement 
i arbejdsmiljøledelse. Der blev anlagt en bottom-up-tilgang, 
hvor der blev nedsat en styregruppe med deltagelse 
af medarbejdere fra alle virksomhedens afdelinger, 
repræsentanter for ledelsen, personaleafdelingen og 
samarbejdsudvalget samt fagforeningsrepræsentanter, 
der skulle opstille en projektplan, som ville få støtte og 
tilslutning fra alle i organisationen.

Workshops og spørgeskemaundersøgelser, som de ansatte 
deltog i, viste, at de tre hovedområder, hvor der var behov 
for forbedringer, var skifteholdsarbejde, sund livsstil og 
varig jobegnethed. Der blev nedsat tre teams til at arbejde 
med hver sit område.

Som resultat af anbefalingerne fra forbedringsteamet 
vedrørende skifteholdsarbejde blev der peget på et behov 
for deltidsarbejde, og der blev indført arbejdsdeling. Dette 
gør det muligt for de ansatte at arbejde på deltid og giver 
dem længere hvileperioder mellem skiftene. Bevidstheden 
blev højnet, og medarbejderne blev informeret om 
mulighederne for deltidspensionering.

Der blev indført intern praktik, og en række kortfilm om 
hver afdeling blev indspillet for at vise de opgavetyper, 
der blev udført der. Medarbejderne kan ansøge om intern 
praktik for at få viden om andre områder og oparbejde 
de nødvendige færdigheder til at skifte job inden for 
virksomheden.

For at tilskynde medarbejderne til at skabe positive 
forandringer i  deres livsstil blev der udviklet en 
begivenhedskalender med aktiviteter omkring kost, 
afslapning og motion. Virksomheden giver nu adgang til en 
bred vifte af aktiviteter, herunder cykelture, løbetræning, 
svømning og tai chi. Der blev afholdt en workshop om 
ernæring, tilbudt gratis frugt og uddelt informationsfoldere 
for at højne bevidstheden om betydningen af sund kost.
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Resultater
• De forbedringsteams, der blev nedsat ved starten af 

projektet, fortsatte deres arbejde efter afslutningen af 
prøveperioden.

• Gennemførelsen af arbejdsdelingssystemet til at 
mindske risici ved skifteholdsarbejde blev positivt 
modtaget af medarbejderne.

• Der blev tilbudt mulighed for intern uddannelse for at 
få viden om andre arbejdsområder og mulighed for at 
flytte til andre afdelinger.

• Medarbejderne blev i  høj grad inddraget i  og 
bevidstgjort om processen, og medarbejderne har 
taget ejerskab, med virksomheden i  rollen som 
opmuntrende facilitator.

• Der blev taget forskellige kommunikationskanaler 
i brug, såsom workshopper, møder og foldere.

• Bæredygtige jobs er blevet integreret i  dagligdagen 
på Loders Croklaan og optræder på dagsordenen for 
ledelsens møder.

Medarbejderengagement: Medarbejderne 
er inspirationskilden til tilgangen, og 
virksomheden giver dem lejlighed til 
at omsætte deres idéer om bæredygtig 
jobegnethed i praksis.
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ROST BIDRAG
Fysisk og psykisk sundhedsfremmende tiltag 
på arbejdspladsen hos politiet

Politidirektoratet i Murska Sobota
Slovenien 
www.policija.si

Problemstilling
Politidirektoratet i Murska Sobota er et af otte selvstyrende 
regionale politidirektorater i  Slovenien. Arbejdet, der 
udføres af politifolk, er fysisk og følelsesmæssigt krævende. 
Derfor er det vigtigt at sikre, at medarbejdernes fysiske og 
mentale trivsel opretholdes, og dermed, at politifolkenes 
arbejdsliv bliver mere bæredygtigt. Politidirektoratets 
analyse af aldersstrukturen viste, at 60 % af medarbejderne 
var over 40 år, og at gennemsnitsalderen i 2015 var 44 år.

Tiltag
Direktoratet nedsatte en arbejdsgruppe bestående 
af repræsentanter i  forskellige stillinger inden for 
organisationen med fokus på udvikling af foranstaltninger 
til fremme og forbedring af den fysiske og mentale sundhed 
på arbejdspladsen. Arbejdsgruppen omfattede endvidere 
et medlem fra det nationale folkesundhedsinstitut og 
personalets arbejdsmiljørepræsentant, og den holdt 
ligeledes de to største politifagforeninger orienteret om 
projektets fremskridt.

Projektets formål var at ændre organisationens politik såvel 
som praksis på arbejdspladsen for at skabe et støttende 
miljø, sikre ordentlige arbejdsvilkår og indførelsen af en 
række sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen. 
Projektet tilskyndede medarbejdere i  alle aldre til at 
deltage i  initiativerne. Arbejdsgruppen fokuserede på 
risikovurdering, identifikation af farer og udformning 
af foranstaltninger, der kunne træffes for at nedbringe 
risiciene. Præventiv helbredsscreening, sundhedsvurdering 
og et stressspørgeskema blev brugt til analysen. 
Arbejdsgruppen havde som mål at sikre, at der var egnede 
job til rådighed for medarbejdere med særlige behov, f.eks. 
gravide kvinder, ældre betjente, ansatte med kroniske 
sygdomme og handicappede medarbejdere.

Som en del af projekterne blev der afholdt workshopper 
om en række emner, herunder fremme af sunde 
livsstilsvalg, stresshåndtering, styrkelse af relationerne på 
arbejdspladsen, øget fysisk aktivitet, større bevidsthed 
om alkohol- og tobaksmisbrug, erkendelse af mobning 
på arbejdspladsen og erhvervsmæssig eksponering for 
infektionssygdomme.
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Resultater
• Den aktive og helhedsorienterede tilgang, som 

direktoratet valgte, skabte medarbejdertilfredshed.
• Sygefraværet faldt efter tiltaget.
• Der blev oprettet informationssteder til øget bevidsthed 

om sund kost og motion på arbejdspladsen, og der 
blev lagt materiale om livsstilsvalg op på direktoratets 
intranet.

• Workshops var populære blandt medarbejderne.
• Tiltagene til fremme af fysisk form, herunder styrketræning, 

vandreture, fejring af Verdenssundhedsdagen og en 
madlavningskonkurrence, har været vellykkede.

Projektets formål var at ændre 
organisationens politik og tilskynde 
medarbejdere i alle aldre til at deltage.
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ROST BIDRAG
På vej mod en bedre balance mellem arbejdsliv 
og privatliv i den kemiske fremstillingsindustri

Duslo, a.s.
Slovakiet 
www.duslo.sk

Problemstilling
Duslo er en kemisk virksomhed, som fremstiller organiske 
og uorganiske kemiske forbindelser. I  et arbejdsmiljø, 
hvor det er almindeligt med farlige kemikalier og høje 
temperaturer, kan menneskelige fejl have alvorlige 
konsekvenser, så arbejdsmiljøet er virksomhedens primære 
bekymring. Hos Duslo er personalets gennemsnitsalder 
over 45 år. Virksomheden anerkender den erfaringsrigdom, 
som disse ældre medarbejdere besidder, men erkender 
også, at der er en øget risiko med ældre medarbejdere, 
herunder større forekomst af muskel- og skeletlidelser og 
øget disponering for arbejdsskader.

Tiltag
Duslo foretog en grundig undersøgelse for at identificere 
de områder, som medarbejderne var bekymrede over, 
og brugte de indsamlede oplysninger til at udvikle 
et personaleplejeprogram og gennemføre passende 
foranstaltninger til nedbringelse af arbejdsmiljørisici og 

forbedret arbejdsevne. Bevidstheden om programmet 
blev højnet gennem møder, virksomhedens intranet, 
opslagstavler og virksomhedens blad.

For at forebygge muskel- og skeletlidelser udføres 
årlige ergonomiske evalueringer, og der udleveres 
ergonomisk udstyr til medarbejderne. Der blev arrangeret 
»rygsøjleseminarer« med fokus på korrekte siddestillinger, 
og personalet fik tilbudt individuel og gruppebaseret 
træning ved en terapeut, herunder genoptræning 
i svømmebassin, sauna og spabad.

Der er afholdt professionelle forelæsninger om sund 
kost, og medarbejderne har fået gratis kosttilskud. Der 
blev tilskyndet til kontakt mellem generationerne via 
videndelingsinitiativer. Ældre medarbejdere øste ud af 
deres erfaringer med produktionsteknologi og specifikke 
problemer og løsninger til yngre ansatte, mens de yngre 
medarbejdere videregav deres ekspertise inden for nyere 
teknologi, såsom IT-programmer, til ældre ansatte, hvilket 
gjorde disse udvekslingsmøder gensidigt gavnlige.
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For at øge fordelingen af medarbejdere i alle aldre og fremme 
fysisk og mental sundhed opmuntrede Duslo alle ansatte 
til at deltage i  sportsaktiviteter. Der blev arrangeret flere 
aktiviteter, herunder en fodboldturnering, en bowlingliga og 
en løbeklub. Desuden blev der afholdt en medarbejderdag 
og en sportsdag som en årligt tilbagevendende begivenhed 
for medarbejderne og deres familier for at skabe en bedre 
atmosfære gennem at sætte medarbejderne i  stand til at 
knytte bånd med kolleger i hele virksomheden og forbedre 
balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

Der blev derudover indført flere foranstaltninger til 
nedbringelse af psykosociale risici. Seminarer om stress og 
håndtering heraf samt gratis diskrete konsultationer hos 
en psykolog blev tilbudt alle ansatte. Et særlig innovativt 
tiltag fra Duslos side var etableringen af et plejecenter for 
medarbejdernes ældre familiemedlemmer. Medarbejdere 
med plejeansvar kunne tage deres familiemedlemmer 
med til centret, mens de var på arbejde, i  tryg forvisning 
om, at disse familiemedlemmer fik professionel pleje under 
lægeligt tilsyn.

Resultater
• Der blev registreret et fald i  sygefravær som følge af 

stress, depression og andre psykiske problemer.
• Siden begyndelsen af projektet er både produktiviteten 

og kundetilfredsheden steget.
• Aktiviteterne til opbygning af personrelationer på 

arbejdspladsen har forbedret arbejdsmiljøet og øget 
hyppigheden af sociale arrangementer.

• Siden projektets begyndelse har medarbejderne 
udvist stigende interesse for fysisk aktivitet og sundere 
livsstilsvalg.

Et særlig innovativt tiltag fra Duslos 
side var etableringen af et plejecenter for 
medarbejdernes ældre familiemedlemmer.
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ROST BIDRAG
Trivsel på arbejdspladsen giver længere karriere
Sammenslutningen af finske teknologivirksomheder
Finland 
teknologiateollisuus.fi

Problemstilling
Sammenslutningen af finske teknologivirksomheder 
er en ekspertorganisation med 100 medlemmer, der 
varetager finske teknologivirksomheders interesser. 
Sammenslutningen står over for udfordringen med en 
aldrende arbejdsstyrke, idet gennemsnitsalderen blandt de 
ansatte er 49 år. Der er brug for at fastholde den aktuelle 
arbejdsstyrke og minimere tidlig tilbagetrækning, hvor det 
er muligt, og fremme, at viden overføres mellem ældre 
og yngre medarbejdere. Sammenslutningen pegede i  sin 
arbejdsmiljøplan på en række faktorer, der bidrog til psykisk 
belastning, f.eks. krævende opgaver, store arbejdsbyrder 
og ubalance mellem arbejdsliv og privatliv.

Tiltag
Der blev nedsat en styregruppe om trivsel på 
arbejdspladsen til at afhjælpe problemer, som var udpeget 
som årsag til psykisk eller fysisk stress. Gruppen, der 
består af repræsentanter for forskellige personalegrupper 
og ledelsesteams, står for den organisatoriske 
udviklingsproces. Indekset for trivsel på arbejdspladsen, 
som måles ved en personlig vurdering (skala fra 0 til 10), 
bruges til at identificere områder, hvor der er brug for 
forbedring. Der måles på sundhed og funktionsevne, 
kompetencer, motivation, arbejdsvilkår og ledelse, balance 
mellem arbejdsliv og privatliv og arbejdsevne.

Alle undersøgelsesresultater formidles inden for 
sammenslutningen, og processen med brainstorming over 
muligheder for forbedring af arbejdsmiljøet indbefatter 
alle ansatte. Centrale foranstaltninger til forbedring af 
trivslen registreres i  en handlingsplan, og fremskridtene 
med denne overvåges af styregruppen, som rapporterer 
herom til bestyrelsen hver måned.

Et område, hvor der ifølge undersøgelsen var brug for 
handling, var arbejdstidsordninger for medarbejdere 
i  aldersgruppen 35-44 år. Baseret på resultaterne af 
undersøgelsen var arbejdstidsordninger i denne gruppe en 
afgørende faktor for arbejdsevnen. Som svar herpå indførte 
sammenslutningen en fleksibel arbejdsordning, der 
giver medarbejderne mulighed for at arbejde hjemmefra 
i  visse situationer. Samlet set steg medarbejdernes 
karakterer for balance mellem arbejdsliv, privatliv og 
trivsel på arbejdspladsen efter indførelsen af de fleksible 
arbejdsordninger.

Inkonsekvent ledelse blev udpeget som et problem, som 
kunne påvirke trivslen på arbejdspladsen negativt, og derfor 
blev der indført et program for systematisk lederudvikling. 
Der blev nedsat et supervisorforum, som mødes seks gange 
om året for at indgå i  udviklingsaktiviteter. Processen er 
baseret på udviklingscyklussen for lederskab: definition af 
godt lederskab, feedback og opfølgning på udviklingen. 
Der bruges 360-graders feedback til at identificere styrker 
og udviklingsområder, og dette gentages to gange om 
året.
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Resultater
• Alle aspekter af sammenslutningen er blevet ændret 

for at forbedre de ansattes trivsel, herunder ændringer 
af arbejdsmiljøpolitikker og  -aktiviteter, personlige 
udviklingsprocesser og organisatorisk lederskab.

• Pointtallet på indekset for trivsel på arbejdspladsen 
steg fra 7,74 i 2013 til 8,51 i 2016.

• Pointtallet i  undersøgelsen af medarbejdernes evne 
til at fortsætte arbejdet indtil pensionsalderen er 
ligeledes steget fra 8,01 i 2013 til 9,04 i 2016.

• Medarbejdere i alderen 35-44 år gav i 2013 5,83 point 
for deres tilfredshed med deres evne til at finde 
balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Det pointtal 
steg væsentligt til 8,35 i  2016 efter indførelsen og 
udvidelsen af fleksible arbejdsordninger, der tillader 
medarbejderne at arbejde hjemmefra.

• Den samlede tilfredshed med ledelsen steg fra 7,81 
i 2015 til 8,25 kun seks måneder senere i 2016.

Medarbejderne har rapporteret, at de har 
fået en bedre balance mellem arbejdsliv 
og privatliv efter indførelsen af fleksible 
arbejdsordninger.
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ROST BIDRAG
Fysioterapiprogram til forebyggelse af 
belastningsskader på arbejdspladsen og fremme 
af målbare ændringer i alle partnerselskaber

Toyota Material Handling
Belgien 
www.toyota-forklifts.eu

Problemstilling
Samlet set i  Europa beskæftiger Toyota Material Handling 
over 4  500 mobile teknikere  — svarende til ca. 50  % af 
arbejdsstyrken  — som servicerer kundernes udstyr til 
materielhåndtering. Ved at deltage i kampagnen »Sikre og 
sunde arbejdspladser for alle aldre« og høre interessenterne 
identificerede selskabet en aldrende arbejdsstyrke som en 
væsentlig problemstilling, som interessenterne forventer 
åbenhed omkring.

Efter en nylig undersøgelse erkendte Toyota Material 
Handling, at 15  % af selskabets arbejdsstyrke i  Europa var 
over 50 år. På selskabets fabrikker har automatiseringen 
fjernet tunge løft. Imidlertid er det ikke muligt for de 
mobile teknikere, som arbejder med lastbiler hos kunderne, 
at automatisere den manuelle håndtering i  samme grad. 
Toyota Material Handling erkendte, at overbelastning er 
den primære årsag til skader blandt serviceteknikere.

Tiltag
På baggrund af den stigende pensionsalder forstod 
selskabet, at det måtte øge indsatsen for at hjælpe alle 
medarbejdere med at benytte sunde arbejdsmetoder, 
så det kunne fastholde sin højtkvalificerede og erfarne 
arbejdsstyrke. Toyota Material Handling iværksatte tiltag 
for at forebygge belastningsskader på arbejdspladsen. 
Efter en dybdegående analyse af ulykkesdata og 
høringer af serviceteknikerne blev de dårlige manuelle 
håndteringsmetoder identificeret som den primære årsag 
til skader. Derfor udviklede selskabet et fysioterapiprogram.

Første fase fokuserede kun på serviceteknikere, som havde 
fået en overbelastningsskade. Den eksterne fysioterapeut 
afholdt en indledende træningstime med kombineret teori 
og praktiske øvelser. Undervisningen blev optaget og lagt 
ud på den interne e-læringsportal, hvor den kunne tilgås 
af alle i  selskabet. Efter at programmet fik en vellykket 
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modtagelse af de ansatte, der havde pådraget sig en skade, 
blev det udrullet til alle ansatte, og et opfriskningskursus 
blev tilbudt alle kursister tre år efter det første kursus.

Med udgangspunkt i  denne business case har andre 
Toyota-enheder i  Frankrig, Italien, Sverige og Tjekkiet 
siden fornyet eller startet lignende fysioterapiprogrammer. 
Denne business case blev også formidlet eksternt gennem 
EU-OSHA’s arrangementer for udveksling af god praksis, 
som Toyota Material Handling afholdt sammen med de 
andre officielle kampagnepartnere Seat, Siemens og Lego 
i hele EU.

Resultater
• I de seneste to år er antallet af overbelastningsulykker 

faldet med mere end 50 %.
• Andelen af medarbejdere, som måtte sygemeldes på 

grund af en ulykke, faldt fra 20 % i 2006 til 5 % i 2014.
• Siden de medarbejdere, der havde haft overbelast-

ningsskader, fik behandling af fysioterapeuten, har in-
gen af dem haft en lignende skade.

• Sygefraværsomkostninger, der er sparet herved, 
svarer til fire gange investeringen i  337 fysioterapi-
timer. Dette førte til en nedsættelse af selskabets 
forsikringspræmier.

• Besparelserne geninvesteres i  arbejdsmiljøforanstalt-
ninger for medarbejderne i Spanien. Det at blive ramt 
af genstande blev identificeret som den næststørste 
årsag til ulykker. Selskabet analyserer og forbedrer nu 
det værktøj og udstyr, som dets mobile servicetekni-
kere bruger.

Høringer af selskabets serviceteknikere 
bidrog til at identificere dårlige manuelle 
håndteringsmetoder som den primære årsag 
til skader.
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eller ringe på 00 800 6 7 8 9 10 11 (frikaldsnummer fra overalt i EU) (*).

(*) Oplysningerne er gratis ligesom de fleste opkald (nogle operatører, telefonbokse eller hoteller kan dog kræve  
penge for opkaldet). 
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Det Europæiske Miljøagentur (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 pålidelige, afbalancerede og upartiske 
arbejdsmiljøoplysninger i  netværkssamarbejde 
med organisationer i hele Europa med henblik på 
at forbedre arbejdsvilkårene.

doi:10.2802/516240

EU-OSHA gennemfører herudover toårige kampagner, 
»Et sikkert og sundt arbejdsmiljø«, som støttes af EU-
institutionerne og de europæiske arbejdsmarkedsparter og 
koordineres på nationalt niveau af agenturets netværk af 
Focal Points. Kampagnen »Sikre og sunde arbejdspladser for 
alle aldre« 2016-2017 har til formål at hjælpe arbejdsgivere 
med at håndtere udfordringerne i forbindelse med en 
aldrende arbejdsstyrke og skabe øget opmærksomhed 
om betydningen af bæredygtigt arbejde gennem hele 
arbejdslivet.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

C/Santiago de Compostela, 12
48003 Bilbao 
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