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Fire arbejdspladser har løftet arbejdsmiljøet til nye højder og vinder 
Arbejdsmiljøprisen 2020 
 
Fire arbejdspladser har skabt markante resultater og løst vigtige udfordringer i 
arbejdsmiljøet gennem vedholdende indsatser og et tæt samarbejde mellem ledelse og 
medarbejdere. Derfor er de fire arbejdspladser vindere af Arbejdsmiljøprisen 2020. 
 
To private og to offentlige arbejdspladser er årets vindere af Arbejdsmiljøprisen 2020. Hver især 
har de fire arbejdspladser opnået bemærkelsesværdige forbedringer af arbejdsmiljøet gennem 
langvarige, vedholdende indsatser med fokus på hhv. arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, 
ergonomi samt unge og nyansatte.  
 
Ifølge formand for Arbejdsmiljørådet Cristina Lage skal årets fire vindere være meget stolte af 
deres indsatser og de resultater, de har opnået. Det har nemlig været et imponerende felt af 
arbejdspladser, som har været nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2020. 
 
”Vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2020 arbejder alle ambitiøst og systematisk med deres 
arbejdsmiljø. De er innovative og finder løsninger, som netop fungerer på deres arbejdsplads og i 
forhold til deres kerneopgave. På vegne af Arbejdsmiljørådet vil jeg ønske alle vinderne et stort 
tillykke og udtrykke vores anerkendelse af deres arbejde og resultater,” siger Cristina Lage. 
 
Forbilleder for andre virksomheder 
De fire arbejdspladser vinder Arbejdsmiljøprisen 2020 hhv. i kategorierne Arbejdsulykker, Muskel- 
og skeletbesvær, Psykisk arbejdsmiljø og Unge og nyansattes arbejdsmiljø: 
 

• Sanistål A/S har fået antallet af arbejdsulykker til at falde med 90 pct. med en årelang 
samarbejdsindsats, der har haft fokus på at ændre adfærd og kultur i virksomheden.  

• Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har indført holdtræning 
i arbejdstiden for cirka 6000 ansatte i hjemmeplejen og på plejehjemmene i København og 
den vej styrket både arbejdsglæden og medarbejdernes fysik.  

• Medicinske Sygdomme M14 på Sygehus Sønderjylland har indført et redskab fra 
psykiatrien til at vurdere patienter og på den måde set et usædvanligt løft i det psykiske 
arbejdsmiljø og fået sygefraværet til at falde.  

• Einar Kornerup A/S har nedbragt arbejdsulykker markant blandt sine lærlinge ved at 
sætte stort fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed lige fra starten i lærlingenes ansættelse. 

 
Indsatserne er til stor inspiration for andre arbejdspladser, mener Cristina Lage. 
 
”Jeg er helt overbevist om, at deres resultater vil være til stor inspiration for mange gode 
arbejdsmiljøindsatser på andre arbejdspladser,” siger hun. 
 
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) ønsker også de fire vindere tillykke: 
 
”Det er en fornøjelse at se virksomheder gå forrest og vise, at det betaler sig at prioritere 
arbejdsmiljøet ude på arbejdspladserne. Jeg glæder mig samtidig over, at vi med 
Arbejdsmiljøprisen kan hylde vores fire vindere for deres vigtige arbejde og flotte resultater. Den 
enkelte arbejdsplads spiller en afgørende rolle for at sikre et godt arbejdsmiljø til gavn for både 
virksomheden og medarbejderne. Et godt arbejdsmiljø betyder færre sygedage og færre 
arbejdsulykker og er afgørende for, at danskerne kan have et langt og godt arbejdsliv.” 
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Vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2020 i de fire kategorier: 

Arbejdsulykker 
Sanistål A/S  
  

 
 

Muskel- og skeletbesvær 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 
Københavns Kommune

Psykisk arbejdsmiljø 
Medicinske Sygdomme M14, 
Sygehus Sønderjylland

 
 

 

 
Unge og nyansattes arbejdsmiljø 
Einar Kornerup A/S 
 
 

 
Se videoer fra de fire arbejdspladser her: http://www.arbejdsmiljoeprisen.dk/video/ 
Læs mere om indsatserne her: https://www.arbejdsmiljoeprisen.dk/nominerede 
OBS: Navnene på vinderne må først offentliggøres tirsdag den 8. september 2020 kl. 10.15. 
 
Om Arbejdsmiljøprisen 
Arbejdsmiljøprisen uddeles af Arbejdsmiljørådet til fire arbejdspladser, som gør noget særligt for 
arbejdsmiljøet, og som kan inspirere andre. De 12 nominerede arbejdspladser og de fire vindere 
udvælges af en dommerkomite, der består af repræsentanter fra DA, FH, KL, Lederne og 
Akademikerne og formand for Arbejdsmiljørådet Cristina Lage. Læs mere på 
www.arbejdsmiljøprisen.dk.  
 
Kontakt: Amalie Ebler Blichfeld, Arbejdsmiljørådets sekretariat, T: 72 20 86 32 // E: aeb@amr.dk  

 
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.
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