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

#EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Sikre og sunde arbejdspladser

HAR STYR  
PÅ KEMIEN
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Styr på kemien på arbejdspladsen
Sikkerhed og sundhed er godt for alle — både for dig og for arbejdspladsen

I nogle brancher kan 
arbejdstagerne komme 
i kontakt med hundredvis 
af forskellige kemiske 
produkter.

Konsekvenserne af udsættelse for farlige 
stoffer kan have en negativ effekt på livs
kvalitet eller endda være dødelig. Det er 
derfor afgørende at forhindre sådanne risici 
på alle arbejdspladser — ingen branche kan 
sige sig helt fri for farlige stoffer. Fremme af 
en forebyggende kultur på arbejdspladserne 
vil være til fordel for arbejdstagerne, ledelsen 
og endda miljøet.

Kampagnen øger bevidstheden om farlige 
stoffer på arbejdspladserne og giver oplys
ninger om, hvordan man forhindrer de risici, 
der er forbundet med dem. Kampagnen 
har navnlig fokus på arbejdstagere med 
særlige behov og målgrupper, som er 
særligt følsomme over for risici, som f.eks. 
migrantarbejdere og unge.

Kampagnen Et sikkert og sundt arbejdsmiljø 
20182019 har følgende målsætninger:

 • at øge bevidstheden om betydningen af at 
have styr på farlige stoffer

 • at fremme risikovurdering ved at informere 
om praktiske værktøjer og skabe mulighed 
for udveksling af god praksis

 • at øge bevidstheden om risici i forbindelse 
med udsættelse for kræftfremkaldende 
stoffer på arbejdspladsen

 • at fokusere på grupper af arbejdstagere 
med specifikke behov og med højere risiko

 • at øge viden om relevant EUlovgivning og 
fremhæve den politiske udvikling.

Disse mål vil blive opfyldt ved at levere rele
vante fakta og tal og udbrede god praksis.

Yderligere oplysninger om den europæiske 
kampagne findes på: www.healthy-
workplaces.eu



Priser for god arbejdsmiljøpraksis

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EUOSHA) 
organiserer sammen med medlemsstaterne 
prisuddelingerne for god praksis på 
arbejdsmiljøområdet som en del af kam
pagnen. Prisuddelingen bidrager til at 
vise fordelene ved et godt arbejdsmiljø på 
arbejdspladsen og fungerer som en platform 
for formidling af oplysninger og fremme 
af god praksis i hele Europa.

Det specifikke formål med prisuddelingen for 
god praksis på arbejdsmiljøområdet 2018
2019 er at fremhæve de bedste eksempler 
på organisationer, der aktivt håndterer de 
risici, som er forbundet med farlige stoffer 
på arbejdspladsen. EUOSHA søger efter 
eksempler, der viser en helhedsorienteret 
tilgang til styring af arbejdsmiljø og reelle 
forbedringer i brugen og håndteringen 

af farlige stoffer, der sikrer et godt arbejds
miljø. Juryen vil også være på udkig efter 
tiltag, som er både bæredygtige og 
overføres.

EUOSHA hilser bidrag fra alle europæiske 
arbejdsgivere og arbejdstagere samt bidrag 
fra formidlende organisationer, såsom 
arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljøfagfolk 
og arbejdsmiljørådgivere, velkommen.

Vinderne modtager deres priser ved en 
ceremoni i november 2019. Resultaterne 
for alle de organisationer, som deltager, 
vil også blive fejret. Alle prisvindende og 
roste eksempler vil blive beskrevet i en 
publikation, som distribueres i hele Europa 
og offentliggøres på EUOSHA’s hjemmeside.

En øget bevidsthed 
om betydningen af at 
forhindre risici forårsaget 
af farlige stoffer er med 
til at sikre, at der indføres 
gode løsninger.



Hvilke former for god praksis kan man indsende?

Alle former for eksempler fra det vir kelige 
liv på innovativ og effektiv arbejdsmiljø-
ledelse i forbindelse med brug af farlige 
stoffer kan indsendes. Bidragene bør klart 
beskrive, hvordan arbejdspladsen har 
gennemført god praksis, og hvad den har 
opnået, herunder aspekter som:

 • hvordan risikovurderingen blev organiseret 
på en omfattende og effektiv måde, inklu
sive alle relevante risici for alle grupper af 
arbejdstagere

 • den måde, hvorpå hierarkiet af forebyggelse 
blev fulgt som et ledende princip (STOP
princippet: Substitution, Teknologiske 
foranstaltninger, Organisatoriske foranstalt
ninger, Personlige værnemidler), og 
hvordan foranstaltningerne har elimineret 
eller væsentligt reduceret arbejdstagernes 
udsættelse for farlige stoffer, herunder, om 
muligt, omkostninger og fordele

 • de måder, hvorpå bevidstheden blev øget, 
og en forebyggelseskultur blev fremmet.
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Når der er styr på sikker
heds og sundhedsrisici, 
er det til fordel for alle 
involverede.



Hvad skal en ansøgning vise eksempler på?

Trepartsdommerpanelet vil være på udkig 
efter dokumentation for:
 • en helhedsorienteret tilgang til sikkerhed 

og sundhed på arbejdspladsen
 • holdbare og påviselige forbedringer af 

arbejdsmiljøet med hensyn til farlige stoffer
 • prioritering af kollektive foranstaltninger 

i forbindelse med tiltag, der har fokus på 
den enkelte

 • effektiv deltagelse og inddragelse af 
medarbejderne og deres repræsentanter

 • tiltagenes bæredygtighed over tid
 • tiltag, der kan overføres til andre 

arbejdspladser (i andre medlemsstater, 
i andre sektorer og i virksomheder af 
forskellig størrelse)

 • aktualitet (foranstaltningerne skal enten 
være af nyere dato eller ikke have fået 
omfattende omtale).

Tiltagene skal endvidere leve op til de rele
vante gældende lovkrav i den medlemsstat, 
hvor de er blevet gennemført, og helst række 

ud over disse krav. Produkter, værktøjer og 
tjenesteydelser, som er udviklet i kommercielt 
øjemed, vil ikke bliver taget i betragtning 
i forbindelse med konkurrencen.

Besøg EUOSHA’s websted, https://osha.
europa.eu/da/healthy-workplaces-
campaigns/awards/good-practice-awards, 
som indeholder eksempler på god praksis, 
som er blevet belønnet i de foregående år.©
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Vi skal beskytte arbejdsta
gerne mod ulykker og syg
domme som følge af farlige 
stoffer. Ved at etablere en 
forebyggende kultur kan 
vi være med til at sikre, at 
foranstaltningerne bliver en 
succes.

https://osha.europa.eu/da/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/da/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/da/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards


Hvem kan deltage? Hvordan deltager man?

Der kan indsendes bidrag til konkurrencen 
om god praksis fra organisationer, der er ak
tive i EUmedlemsstaterne, kandidatlandene, 
potentielle kandidatlande og Den Europæiske 
Frihandelssammenslutning (EFTA), herunder:

 • individuelle virksomheder eller organisa
tioner uanset størrelse

 • uddannelsesudbydere og medlemmer af 
undervisningssektoren

 • arbejdsgiverorganisationer, brancheorgani
sationer, fagforeninger og andre ikkestats
lige organisationer

 • regionale eller lokale forebyggelsestjene
ster på arbejdsmiljøområdet, forsikrings
selskaber og andre formidlende organer

 • officielle kampagnepartnere.

Alle bidrag bedømmes i første omgang på 
nationalt niveau af EUOSHA’s nationale Focal 
Pointnetværk. De nationale vindere deltager 
dernæst i den tværeuropæiske konkurrence, 
hvorefter de endelige vindere bliver valgt.

Det nationale Focal Point i dit land kan give dig 
nærmere oplysninger om, hvordan du tilmelder 
dig konkurrencen. Besøg www.healthy-
workplaces.eu/en/national-focal-points for 
at finde ud af, hvordan du kommer i kontakt 
med det nationale Focal Point.

Fristen for indsendelse i Danmark er den 
31. august 2018.

Følg kampagnen på 
Twitter: 
#EUhealthyworkplaces
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Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) indkalder bidrag til 
den 14. prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet. 
Som en del af kampagnen »Et sikkert og sundt arbejdsmiljø — Styr 
på kemien 2018-2019« er formålet med konkurrencen at anerkende 
organisationer, der på fremragende og nyskabende vis har bidraget 
til et sundt og sikkert arbejdsmiljø i forbindelse med farlige stoffer 
på arbejdspladsen.
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Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (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.

EUOSHA gennemfører også toårige arbejdsmiljøkam-

pagner støttet af EUinstitutionerne og de europæiske 

arbejdsmarkedsparter og koordineret på nationalt niveau 

af agenturets netværk af Focal Points. Kampagnen for 

20182019, Et sikkert og sundt arbejdsmiljø — Styr på 

kemien, har til formål at øge bevidstheden om de risici, 

som farlige stoffer udgør på arbejdspladsen, og fremme en 

kultur af risikoforebyggelse.

http://www.healthy-workplaces.eu

