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Dansk Supermarked Nonfood Lager vinder Arbejdsmiljøprisen 
 

  
 

Dansk Supermarked Nonfood Lager har vundet årets Arbejdsmiljøpris i kategorien Arbejdsulykker. 
Virksomheden får prisen, fordi den er lykkedes med at sænke antallet af arbejdsulykker med næsten 
90 procent siden 2013.

 

Der var stor glæde hos repræsentanterne for Dansk Supermarked Nonfood Lager, da de til prisuddelingen 
på Axelborg i København fik overrakt prisen som vinder af årets Arbejdsmiljøpris 2018 i kategorien 
Arbejdsulykker. 

 

Og Dansk Supermarked Nonfood Lager er den helt rigtige vinder, ifølge Lisbeth Lollike, formand for 
Arbejdsmiljørådet.  

”Indsatsen hos Dansk Supermarked Nonfood Lager er et godt eksempel på, at ledelse og medarbejdere 
sammen virkelig kan rykke sikkerhedskulturen på en arbejdsplads og skabe resultater. Den viser også, at 
registrering af og opfølgning på de såkaldte ’nær-ved’ ulykker er et effektivt værktøj, når arbejdsulykker skal 
forebygges. Indsatsen her har givet nogle imponerende resultater og kan være til inspiration for mange 
andre virksomheder eller brancher. Derfor er det også meget velfortjent, at Dansk Supermarked Nonfood 
Lager nu kan kalde sig vinder af Arbejdsmiljøprisen 2018”, siger Lisbeth Lollike. 
 
”Én arbejdsulykke er én for meget” 

 

Daglige tavlemøder med arbejdsmiljø som første prioritet og faste sikkerhedsvideoer i kaffestuen er bare et 
lille udpluk af de tiltag, som Dansk Supermarked Nonfood Lager har indført for at komme arbejdsulykkerne til 
livs. 

 

”Vores motto er, én arbejdsulykke er én for meget. Vi italesætter dagligt arbejdsmiljøet på vores tavlemøder. 
Og så sikrer den stærke Near Miss-indsats vores rejse mod en sikkerhedskultur, hvor alle resultater fejres 
som en selvfølgelighed. Alle tiltag støttes selvfølgelig 100 procent af ledelsen,” siger Henrik Nygaard, 
planlægningschef hos Dansk Supermarked Nonfood Lager. 

 

Near Miss Reporting betyder, at medarbejderne skal indberette de episoder på arbejdspladsen, der kan 
resultere i en arbejdsulykke, men ikke gør det. Der er blandt andet indført personlige mål for, hvor mange 
Near Miss rapporteringer hver enkelt medarbejder skal lave. Viden om de situationer, hvor det kunne være 
gået galt, giver et godt udgangspunkt for at forebygge, at noget lignende sker igen. 

 

Indsatsen har udmøntet sig i fantastiske resultater. Det store arbejde med at forebygge arbejdsulykker blev 
igangsat i starten af 2014, og antallet af arbejdsulykker på lageret er faldet fra 16 i 2013 til 2 i 2017. Det 
svarer til et fald på 87,5 procent. 

 

Derudover er antallet af Near Miss Reports steget fra blot to i 2013 til hele 5200 om året i 2017. Rapporterne 
bruges på tavlemøderne hver dag.  

 

Forskning på området viser desuden, at vikarer er en særligt udsat gruppe på arbejdsmarkedet, som 
kommer ud for flere arbejdsulykker end fastansatte medarbejdere. Det har man også taget hånd om hos 
Dansk Supermarked Nonfood Lager. I samarbejde med vikarbureauet har man indført obligatoriske 
sikkerhedskurser for alle vikarer. Det har ført til et fald i antallet af arbejdsulykker blandt vikarer fra tre i 2014 
til nul i både 2016 og 2017. 

 
Se filmen, hvor Dansk Supermarked Nonfood Lager fortæller om, hvordan virksomheden har arbejdet med 
at forbedre arbejdsmiljøet: https://youtu.be/TmpEa-7CHwk 

https://www.youtu.be/TmpEa-7CHwk
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Kontakt til Dansk Supermarked Nonfood Lager: 
Henrik Nygaard, planlægningschef, T: 21 21 01 63 // E: henrik.nygaard@dsg.dk   
 
For yderligere information om Arbejdsmiljøprisen:  
Line Folke, specialkonsulent i Arbejdsmiljørådets sekretariat, T: 72 20 85 61 // E: lfk@amr.dk   
 
Fakta 
 
Om Dansk Supermarked Nonfood Lager 
Dansk Supermarkeds automatiserede Nonfood lager beskæftiger ca. 185 medarbejdere samt 
vikarassistancer efter behov. Dansk Supermarked Nonfood Lager leverer nonfood og tekstilvarer til alle 
Føtex og Bilka varehuse i Danmark. Dansk Supermarked har over 50.000 medarbejdere i Danmark, Polen, 
Sverige og Tyskland og befinder sig i detailbranchen. 
 
Adresse: Rosbjergvej 35, 8220 Brabrand 
 
Dansk Supermarked Nonfood Lager er vinder af Arbejdsmiljøprisen 2018 i kategorien Arbejdsulykker. 
 
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 nomineres tre arbejdspladser. 
 
Dommerkomiteen, der både nominerer og kårer vinderne, består af repræsentanter fra DA, LO, KL, FTF, 
Lederne og Akademikerne samt formand for Arbejdsmiljørådet Lisbeth Lollike. 
 
Vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2018 er:  
 
Arbejdsulykker 
Dansk Supermarked Nonfood Lager 

Muskel- og skeletpåvirkninger 
Gardit A/S 

  
  
  
Psykisk arbejdsmiljø 
Børnecenter Solbo, Silkeborg Kommune 

Forandringer og ny teknologi 
Region Sjælland, Præhospitalt Center 

  
  

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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