
 

 

10. december, 2013 

PRESSEMEDDELELSE 

 
Angerlarsimaffik Neriusaaq har fået årets arbejdsmiljøpris 

Vinderen af arbejdsmiljørådets konkurrence om Årets arbejdsmiljøpris 2013 er nu 
udpeget, og det er plejehjemmet Angerlarsimaffik Neriusaaq i Maniitsoq, med 64 
ansatte, der er løbet med prisen i år.  

Arbejdsmiljørådet har på sit møde onsdag den 20. november 2013 evalueret de 
spørgeskemaer, som medarbejderne i de deltagende virksomheder har udfyldt 
anonymt. Spørgeskemaet handler om seks temaer, der har stor indflydelse på det 
psykiske arbejdsmiljø. Temaerne kan ses i faktaboksen nedenfor. Den arbejdsplads, 
som får tildelt årets har fået de højeste point i spørgeskemaundersøgelsen. 

Dertil kommer medarbejdernes egne beskrivelser af, hvad deres arbejdsplads gør for 
at skabe et godt arbejdsmiljø, og de mange positive kommentarer fra de ansatte 
understreger at det er den helt rigtige arbejdsplads, der skal får prisen.  

Værdier og inddragelse 
Medarbejderne har sammen udarbejdet et værdigrundlag for arbejdspladsen, og der 
bliver holdt to medarbejdersamtaler om året, og der bliver fulgt op på de ting, som 
medarbejderne har gjort opmærksom på. Der holdes fællesmøde mindst én gang om 
måneden, og medarbejderne kan på eget initiativ sætte aktiviteter i gang, selvom det 
ikke er en del af den enkeltes arbejdsbeskrivelse. Medarbejderne og plejehjemmets 
beboere holder fælles arrangementer flere gange om året, og spiser sammen, synger 
sammen og underholder hinanden.  

Udvikling og anerkendelse 
Medarbejderne deltager i kurser, når de  har behov for det, og i foråret 2013 har en af 
medarbejderne holdt kursus om hvad der skal til for at sikre et godt psykisk 
arbejdsmiljø i alle afdelingerne. Personalet er blevet bedre til at støtte hinanden, og 
de er blevet meget mere loyale overfor arbejdspladsen. Hvis en medarbejder har 
personlige problemer, er der mulighed for at tale med lederen eller en af kollegerne. 
Hvis en medarbejder har behov for enten en familiebehandling eller en anden 
individuel behandling, er der mulighed for at tage behandlingen. Medarbejderen 
mister ikke sin løn under behandlingen.  
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Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd  

 



I Neriusaaq kårer de månedens medarbejder og påskønner den afdeling som har haft 
det færreste antal for sent fremmøder eller mindst fravær. Alle er opmærksomme på 
at rose de kolleger, der gør en ekstra indsats.  
 
Før i tiden var der stor udskiftning af medarbejdere i Angerlarsimaffik Neriusaaq. 
Det er noget der gælder for de rigtigt mange plejehjem og alderdomshjem. Men her er 
der blevet sat fokus på at forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, og den store 
omsætning af medarbejdere er blevet standset. Medarbejdernes forslag til projekter 
tages alvorligt, og alle de tiltag, der er beskrevet her, udgør tilsammen hvad der skal 
til for at skabe en god arbejdsplads. 

Tre arbejdspladser har deltaget i arbejdsmiljørådets konkurrence om ’Årets 
Arbejdsmiljøpris 2013’.  I 2012 var det det rådgivende ingeniørfirma InuPlan A/S, der 
fik årets arbejdsmiljøpris. 

For yderligere oplysninger kontakt Arnannguaq Heilmann Christensen på 
plejehjemmet Angerlarsimaffik Neriusaaq på telefon 817011 eller email 
neriusaaq@qeqqata.gl/eller formanden for Grønlands Arbejdsmiljøråd Ivalo Egede 
på mobil 53 07 56 eller email ivalo@greennet.gl. 

 

FAKTABOKS 
 

Spørgeskemaet, som Arbejdsmiljørådet benytter, handler om seks temaer, der har 
stor indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø.  

Krav i arbejdet 
De tidsmæssige krav, følelsesmæssige krav samt sociale krav til medarbejderne. 
 
Indflydelse på arbejdet 
Medarbejdernes indflydelse på arbejdets indretning, udførelse og hvem man arbejder 
sammen med. 
 
Mening med arbejdet 
Hvorvidt der er et formål med den funktion og virksomheden udfører. 
 
Social støtte 
Støtte, hjælp og feedback fra ledelse og kolleger. 
 
Forudsigelighed 
Graden af usikkerhed og uvished omkring arbejdsopgaver. 

 
Belønning i arbejdet 
Belønning i form af løn, karriereudvikling, anerkendelse og påskønnelse. 
 

 

 


