
Gode arbeidsplasser hele livet: fordeler

• Friske, produktive og motiverte medarbeidere som vil 
bidra til en konkurransedyktig og innovativ organisasjon

• Gjennom kunnskapsoverføring og en større 
konsentrasjon av talent og ferdigheter, kan verdifull 
kunnskap og arbeidserfaring bevares i organisasjonen

• Mindre bruk av sykmeldinger og lavere fravær, som vil 
føre til lavere uførekostnader og bedre produktivitet
i organisasjonen

• Mindre gjennomtrekk av ansatte

• Et mer positivt arbeidsmiljø som oppfordrer ansatte i alle 
aldre til å oppfylle sitt potensial

Arbeidsmiljøet angår alle 
Bra for både deg og din bedrift

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

EU-OSHA driver også de toårige Et sikkert og godt Et sikkert og godt 
arbeidsmiljø-kampanjene, med støtte fra EUs institusjoner , med støtte fra EUs institusjoner 
og partene i arbeidslivet i Europa. Kampanjene samordnes Europa. Kampanjene samordnes 
på nasjonalt plan av arbeidsmiljøorganets nettverk av på nasjonalt plan av arbeidsmiljøorganets nettverk av 
nasjonale kontaktpunkter. Kampanjen for 2016–2017, nasjonale kontaktpunkter. Kampanjen for 2016–2017, Gode 
arbeidsplasser hele livet, skal hjelpe arbeidsgivere med å, skal hjelpe arbeidsgivere med å takle 
utfordringene forbundet med en aldrende arbeidsstyrke, og utfordringene forbundet med en aldrende arbeidsstyrke, og 
sette fokus på viktigheten av bærekraftig arbeid gjennom hele sette fokus på viktigheten av bærekraftig arbeid gjennom hele 
det yrkesaktive livet.
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Sunn aldring på arbeidsplassen 
innebærer at arbeidstakere lever 
godt, arbeider godt og eldes 
godt.

Gode 
arbeidsplasser 

hele livet
Å fremme et bærekraftig arbeidsliv

www.healthy-workplaces.eu
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Hvem kan delta?

Alle organisasjoner — uansett størrelse og sektor — og 
enkeltpersoner oppfordres til å delta i kampanjen Gode 
arbeidsplasser hele livet. Kampanjen er åpen for:

• alle arbeidsgivere i offentlig og privat sektor
• ledere, arbeidsledere og arbeidstakere
• fagforeninger og verneombud
• HMS- og personalkonsulenter
• partene i arbeidslivet
• alle organisasjoner og enkeltpersoner som arbeider for 

bedre helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Kampanjen
Arbeid er en løsning, ikke et problem, når vi snakker om den 
aldrende arbeidsstyrken i Europa. Arbeid kan være bra for 
både den fysiske og psykiske helsen. Å fremme bærekraftig 
arbeid og en sunn aldring kan føre til friskere og mer 
motiverte arbeidstakere, mindre gjennomtrekk av ansatte, 
lavere fravær og økt produktivitet.

Denne kampanjen setter fokus på viktigheten av helse, miljø 
og sikkerhet (HMS) gjennom hele yrkeslivet og å tilpasse 
arbeidet til den enkelte arbeidstaker — enten de nettopp er 
kommet ut i arbeidslivet eller nærmer seg pensjonsalderen. 
Gjennom god HMS-styring og ved å ta hensyn til 
mangfoldet i arbeidsstyrken, kan man oppnå sunn aldring 
på arbeidsplassen og god helse i pensjonsalderen.

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen 2016–2017
har følgende mål:

• fremme bærekraftig arbeid og sunn aldring, og 
viktigheten av forebygging gjennom hele yrkeslivet

• bistå arbeidsgivere og arbeidstakere (herunder små 
og svært små bedrifter) ved å gi informasjon om 
og verktøy for HMS-styring i lys av en aldrende 
arbeidsstyrke

• legge til rette for utveksling av informasjon og god 
praksis på området

Viktige datoer

Kampanjestart: april 2016

Den europeiske arbeidsmiljøuken: oktober 
2016 og 2017

Seremoni for Et sikkert og godt 
arbeidsmiljø-kampanjens pris for god praksis: 
april 2017

Toppmøtet for Et sikkert og godt 
arbeidsmiljø-kampanjen: november 2017

Gode arbeidsplasser er en 
forutsetning for et bærekraftig 
arbeidsliv.

Forebygging gjennom 
hele yrkeslivet er svaret på 
utfordringene knyttet til en 
aldrende arbeidsstyrke.

Hvordan kan jeg involvere meg?

Du kan støtte kampanjen ved å:

• spre og publisere kampanjemateriell for å bidra til økt 
bevissthet rundt HMS

• organisere aktiviteter og arrangementer, som kurs, 
konferanser og konkurranser

• bruke og promotere tilgjengelige praktiske verktøy for 
aldersriktig ledelse,

• bli nominert til Den europeiske prisen for god HMS-praksis
• delta i de europeiske arbeidsmiljøukene i 2016 og 2017
• bli en offisiell eller nasjonal kampanjepartner
• holde deg oppdatert ved å følge oss på sosiale medier. Finn 

oss på Facebook, Twitter, LinkedIn og flere andre steder

Ytterligere informasjon og ressurser

Du kan finne mer informasjon og laste ned ulike ressurser 
fra kampanjenettstedet (www.healthy-workplaces.eu), 
for eksempel:

• kampanjeguiden Gode arbeidsplasser hele livet
• en ny e-veileder om HMS-styring i lys av en aldrende 

arbeidsstyrke
• fakta, tall og infografikk
• en Napo-film om sunn aldring
• markedsføringsmateriell.

Følg oss på Twitter: #EUhealthyworkplaces

http://www.healthy‑workplaces.eu



