Stevns og Ballerup får ArbejdsmiljøPrisen ’09
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To af årets fire arbejdsmiljøpriser går til kommuner
Stevns Kommune, Sundhedsafdelingen, får ArbejdsmiljøPrisen ’09i kategorien muskel- og skeletbesvær
for projektet ”Svær overvægt – håndtering og etik”. Stevns Kommune, Sundhedsafdelingen, har udviklet
forflytningsmetoder og undervisningsmateriale, som kan anvendes af plejepersonale i forbindelse med
omsorgen for svært overvægtige borgere og patienter. Projektet indeholder også en etisk dimension, der
handler om at gøre den enkelte medarbejder i stand til at håndtere plejen af svært overvægtige med
respekt. Projektet indeholder endvidere opkvalificering af forflytningsvejledere og plejepersonalet. Stevns
Kommune har gennemført projektet i et samarbejde med Faxe kommune.
Distriktsinstitutionen Hede/Magleparken, Ballerup Kommune, får ArbejdsmiljøPrisen ’09 i kategorien
psykisk arbejdsmiljø for sin indsats ved gennemførelse af en stor organisationsændring. Her var der
behov for at skabe en ny kultur med fokus på muligheder og trivsel frem for utryghed. En stemning
præget af modstand mod forandringer og frygt for fremtiden er vendt til en samlet organisation med godt
psykisk arbejdsmiljø, hvor man har opnået store resultater inden for dimensionerne i ”de 6 guldkorn”.
Samtidig er sygefraværet faldet. Indsatsen har bestået af en lang udviklingsproces, herunder udvikling af
lederteamet, projektorganisering og evalueringskultur, uddannelse af fælles ressourcepersoner, fælles
personalepolitikker, en målrettet sygefraværsindsats og fælles pædagogiske aktiviteter. ”De 6 guldkorn”
er en almindelig anerkendt beskrivelse af de vigtigste faktorer i det psykiske arbejdsmiljø - indflydelse,
social støtte, belønning, forudsigelighed, mening og krav i arbejdet.
- Kommunerne er stærkt optaget af et godt arbejdsmiljø for deres ansatte. Det vidner mange gode
indstillinger til årets arbejdsmiljøpriser om, siger chefkonsulent Preben Meier Pedersen, KL. – På et
område, der får stadig større betydning, har Stevns Kommune på en god mådeforenet hensynet til
borgere, der har brug for pleje, og hensynet til de ansattes arbejdsmiljø. Og Hede/Magleparken i Ballerup
Kommune har ved at arbejde samlet og målrettet med anerkendte principper, ”de 6 guldkorn”, vist, at
det er muligt at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.
ArbejdsmiljøPrisen ’09 uddeles af Arbejdsmiljørådet
Elleve virksomheder var nomineret til ArbejdsmiljøPrisen ’09; af dem var fire kommuner.
I kategorien arbejdsulykker gik ArbejdsmiljøPrisen ’09 til Lantmännen Danpo A/S og i kategorien støj til
Tulip Food Company.

Ud over Stevns og Ballerup var Dagplejen i Kolding Kommune og Center for Ældre i Slagels Kommune
blandt den, der var nomineret til årets arbejdsmiljøpriser.
Læs mere om modtagerne af årets arbejdsmiljøpriser på www.amr.dk

