
Sikre og sunde arbejdspladser for alle 
aldre — fordele

• Arbejdsstyrken vil være sund, produktiv og motiveret, 
hvilket sætter organisationerne i stand til at forblive 
konkurrencedygtige og nyskabende.

• Værdifulde kvalifikationer og arbejdserfaring kan holdes 
inden for en organisation gennem videnoverførsel og en 
større pulje af talent og kvalifikationer.

• Sygefravær og fravær falder, hvilket betyder lavere 
omkostninger for organisationerne i forbindelse med 
uarbejdsdygtighed og en bedre produktivitet.

• Der bliver mindre personaleudskiftning.

• Arbejdsmiljøet bliver mere positivt, hvilket tilskynder 
medarbejdere i alle aldre til at udnytte deres potentiale.

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

Det Europæiske Miljøagentur (EU-OSHA) bidrager til  bidrager til 
at gøre Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere at gøre Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere 
produktive. Agenturet, der blev oprettet af Den Europæiske produktive. Agenturet, der blev oprettet af Den Europæiske 
Union i  1994 og har hjemsted i  Bilbao i  Spanien, forsker Union i  1994 og har hjemsted i  Bilbao i  Spanien, forsker 
i, udarbejder og formidler pålidelige, afbalancerede og i, udarbejder og formidler pålidelige, afbalancerede og 
upartiske arbejdsmiljøoplysninger i  netværkssamarbejde upartiske arbejdsmiljøoplysninger i  netværkssamarbejde 
med organisationer i hele Europa med henblik på at forbedre med organisationer i hele Europa med henblik på at forbedre 
arbejdsvilkårene.

EU-OSHA gennemfører også toårige arbejdsmiljøkampagnerarbejdsmiljøkampagner, 
støttet af EU-institutionerne og de europæiske støttet af EU-institutionerne og de europæiske 
arbejdsmarkedsparter og koordineret på nationalt niveau arbejdsmarkedsparter og koordineret på nationalt niveau 
af agenturets netværk af knudepunkter. Kampagnen i  2016af agenturets netværk af knudepunkter. Kampagnen i  2016-
2017 med temaet »Sikre og sunde arbejdspladser for alle Sikre og sunde arbejdspladser for alle 
aldre« har til formål at hjælpe arbejdsgivere med at håndtere « har til formål at hjælpe arbejdsgivere med at håndtere 
udfordringerne i forbindelse med en aldrende arbejdsstyrke og udfordringerne i forbindelse med en aldrende arbejdsstyrke og 
skabe øget opmærksomhed om betydningen af bæredygtigt skabe øget opmærksomhed om betydningen af bæredygtigt 
arbejde gennem hele arbejdslivet.
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Ved at sikre en sund aldring 
på arbejdspladsen kan 
medarbejderne leve et godt 
liv, have et godt arbejdsliv og 
ældes godt.

Sikre og sunde 
arbejdspladser 

for alle aldre
Fremme et bæredygtigt arbejdsliv

www.healthy-workplaces.eu
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Hvem kan deltage?

Alle organisationer — uanset størrelse og sektor — og 
enkeltpersoner opfordres til at deltage i kampagnen »Sikre 
og sunde arbejdspladser for alle«. Kampagnen er åben for:

• alle arbejdsgivere i den offentlige og private sektor
• erhvervsledere, tilsynsførende og arbejdstagere
• fagforeninger og arbejdsmiljørepræsentanter
• fagfolk på arbejdsmiljø- og personaleområdet
• arbejdsgiverorganisationer og faglige sammenslutninger
• alle organisationer og enkeltpersoner med særlig interesse 

i at forbedre arbejdsmiljøet.

Kampagnen
Arbejde er en del af løsningen, ikke problemet, i forhold 
til at tackle Europas aldrende arbejdsstyrke. Arbejde kan 
være godt for både den fysiske og mentale sundhed. 
Fremme af bæredygtigt arbejde og en sund aldring kan 
give en sundere og mere motiveret arbejdsstyrke, lavere 
personaleudskiftning og fravær samt større produktivitet.

Denne kampagne skaber øget opmærksomhed om 
betydningen af en god arbejdsmiljøledelse gennem 
hele arbejdslivet og om at tilpasse arbejdet til den 
enkeltes evner — hvad enten det er i begyndelsen 
eller slutningen af en arbejdstagers karriere. Ved at 
håndtere arbejdsmiljøspørgsmål og tage højde for den 
mangfoldighed, der findes i arbejdsstyrken, er det muligt 
at opnå en sund aldring på arbejdspladsen og blive 
pensioneret med godt helbred.

Kampagnen »Et sikkert og sundt arbejdsmiljø« 2016-2017
har følgende målsætninger:

• at fremme bæredygtigt arbejde og en sund aldring og 
betydningen af forebyggelse gennem hele arbejdslivet

• at støtte arbejdsgivere og arbejdstagere (herunder små 
virksomheder og mikrovirksomheder) ved at give dem 
information og værktøjer til arbejdsmiljøledelse
i forbindelse med en aldrende arbejdsstyrke

• at fremme udvekslingen af oplysninger og bedste 
praksis på dette område.

Vigtige datoer

Kampagnens start: april 2016

Europæiske arbejdsmiljøuger: oktober 2016 og 
2017

Prisuddeling for god praksis på 
arbejdsmiljøområdet: april 2017

Arbejdsmiljøtopmøde: november 2017

Et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø er en 
forudsætning for et 
bæredygtigt arbejdsliv.

Forebyggelse gennem 
hele arbejdslivet er af 
afgørende betydning for 
at håndtere udfordringerne 
i forbindelse med en aldrende 
arbejdsstyrke.

Hvordan deltager man?

Du kan deltage i denne kampagne ved at:

• distribuere og offentliggøre kampagnemateriale for at være 
med til at øge bevidstheden om arbejdsmiljø

• tilrettelægge aktiviteter og arrangementer, f.eks. 
uddannelseskurser, konferencer og konkurrencer

• bruge og fremme de praktiske værktøjer, der er til rådighed 
til håndtering af aldersproblematikken

• deltage i prisuddelingen for god praksis på 
arbejdsmiljøområdet

• deltage i de europæiske arbejdsmiljøuger i 2016 og 2017
• blive officiel eller national kampagnepartner
• holde dig opdateret via vores sociale medieaktiviteter. Find 

os på Facebook, Twitter, LinkedIn mv.

Yderligere oplysninger og ressourcer

Du kan finde mere information og downloade 
forskellige ressourcer fra kampagnewebstedet 
(www.healthy-workplaces.eu), f.eks.:

• kampagnevejledningen om sikre og sunde 
arbejdspladser for alle aldre

• en ny elektronisk vejledning om arbejdsmiljøledelse 
i forbindelse med en aldrende arbejdsstyrke

• fakta og tal og infografik
• en Napofilm
• oplysningsmateriale.

Følg os på Twitter #EUhealthyworkplaces

http://www.healthy‑workplaces.eu



