Pressemeddelelse:
Her er vinderne: Disse fire arbejdspladser skaber det bedste arbejdsmiljø
Fire danske virksomheder har skabt et særligt godt arbejdsmiljø. Arbejdspladserne har hver især
vist, at når ledelse og medarbejdere arbejder tæt sammen, kan der skabes store resultater. Gardit,
Dansk Supermarked Nonfood Lager, Børnecenter Solbo og Præhospitalt Center er inspirationskilder
for andre danske virksomheder. Derfor er de årets fire vindere af Arbejdsmiljøprisen.
Medarbejderne og ledelsen i virksomhederne Gardit, Dansk Supermarked Nonfood Lager, Børnecenter Solbo og Præhospitalt Center var alle meget stolte, da deres arbejdspladser blev kåret som vindere af Arbejdsmiljøprisen 2018 til prisuddelingen på Axelborg.
Og vinderne har virkelig gjort sig fortjent til hæderen, ifølge Lisbeth Lollike, formand for Arbejdsmiljørådet.
”Vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2018 har vist, at et godt arbejdsmiljø kan skabes på alle typer arbejdspladser, uanset branche, sektor og størrelse. Der findes ikke én model, som passer på alle arbejdspladser, men
vi kan se, at arbejdsmiljøet for alvor rykker, når ledelsen og medarbejderne sammen finder de løsninger,
som passer til kulturen, kerneopgaven og de konkrete udfordringer på den enkelte arbejdsplads,” siger Lisbeth Lollike.
”Flotte resultater vil inspirere gode arbejdsmiljøindsatser fremover”
Vinderne har alle formået at forbedre det daglige arbejdsmiljø på deres arbejdsplads på hver deres måde,
men fælles for indsatserne er, at de er resultater af et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.
•
•
•
•

Gardit har udviklet en ny sikkerhedsafbryder, der skal forhindre sandblæsningsoperatører i at blive
ramt af den farlige sandblæsningsstråle, som tidligere har kostet liv i byggebranchen.
Præhospitalt Center i Region Sjælland har opfundet en app, der sparer kostbar tid for både ambulancereddere og patienterne, og som har givet et bedre arbejdsmiljø.
Dansk Supermarked Nonfood Lager har gennem en systematisk indsats oplevet et fald i arbejdsulykker på næsten 90 procent på bare fire år.
Børnecenter Solbo i Silkeborg Kommune har med et nyt registreringssystem mindsket antallet af
voldsepisoder.

Lisbeth Lollike mener, at virksomhedernes indsatser og resultater vil tjene til inspiration for andre virksomheder landet over.
”Vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2018 har alle haft en ambitiøs, systematisk og nysgerrig tilgang til de problemstillinger, som de har stået over for. Det er positivt at se, hvordan de har været villige til at gå ny veje og
afprøve nye ideer for at finde netop dén løsning, som fungerer på deres arbejdsplads og i forhold til deres
kerneopgave. På vegne af Arbejdsmiljørådet vil jeg ønske alle vinderne mange gange tillykke. Jeg er ikke i
tvivl om, at deres gode eksempler og flotte resultater vil inspirere gode arbejdsmiljøindsatser fremover”, siger
Lisbeth Lollike, formand for Arbejdsmiljørådet.
Resultaterne har også gjort indtryk på beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.
”Et godt arbejdsmiljø er afgørende for, at vi i Danmark har et velfungerende og sundt arbejdsmarked, hvor vi
som ansatte trives og ikke behøver at frygte for vores liv og helbred. Jeg vil derfor gerne ønske virksomhederne stort tillykke med prisen og deres flotte resultater”, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen
og fortsætter:
”Jeg er imponeret over, hvor meget det rykker, når ledelsen og medarbejderne prioriterer arbejdsmiljøet, og
når arbejdsmiljøindsatsen er skræddersyet til den enkelte arbejdsplads og dens udfordringer med fx ulykker
eller stress. Det er noget, vi alle kan lære af, både ude på de danske virksomheder og på Christiansborg, og
derfor jeg vil gerne takke vinderne i dag for at gå forrest og vise, hvordan det skal gøres. Det er stærkt gået.”
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De fire vindere af Arbejdsmiljøprisen 2018 er:
•

Dansk Supermarked Nonfood Lager i Brabrand i kategorien Arbejdsulykker.

•

Gardit i Kjellerup i kategorien Muskel- og skeletpåvirkninger.

•

Børnecenter Solbo i Silkeborg Kommune i kategorien Psykisk arbejdsmiljø.

•

Præhospitalt Center i Region Sjælland i kategorien Forandringer og ny teknologi.

Se præsentationsvideoer og pressemeddelelser her: https://www.arbejdsmiljoeprisen.dk/vindere.aspx
For yderligere information om Arbejdsmiljøprisen:
Line Folke, specialkonsulent i Arbejdsmiljørådets sekretariat, T: 72 20 85 61 // E: lfk@amr.dk

Om Arbejdsmiljøprisen
I 2018 er det 12. gang, at Arbejdsmiljørådet uddeler Arbejdsmiljøprisen. Prisuddelingen sætter fokus på landets bedste arbejdsmiljøindsatser ved at belønne fire danske arbejdspladser indenfor kategorierne: Arbejdsulykker, Muskel- og skeletpåvirkninger, Psykisk arbejdsmiljø og Forandringer og ny teknologi. I hver kategori
er tre arbejdspladser blevet nomineret.
Dommerkomiteen, der både nominerer og kårer vinderne, består af repræsentanter fra DA, LO, KL, FTF,
Lederne og Akademikerne samt formand for Arbejdsmiljørådet Lisbeth Lollike.

Om Arbejdsmiljørådet
Arbejdsmiljørådet er det forum, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere samarbejder om den fortsatte udvikling
af et bedre arbejdsmiljø i Danmark. Arbejdsmiljørådet har bl.a. til opgave at rådgive beskæftigelsesministeren om tiltag på arbejdsmiljøområdet.
Læs mere på www.amr.dk.
Læs mere om Arbejdsmiljøprisen på www.arbejdsmiljøprisen.dk
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