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Forebygging av uheldige psykiske belastninger

Muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser har i flere år vært de 
klart største diagnosegruppene for langtidsfravær og uførepensjonering. 
 Muskel- og skjelettplager bidrar til over 40 prosent av det samlede lang-
tidsfraværet. Diagnosegruppen psykiske lidelser øker også i omfang.

Om «Arbeid for helse»
Prosjektet «Arbeid for helse» har hatt som hovedmål 
å sette virksomhetene bedre i stand til å forebygge 
psykiske belastninger som kan oppstå på grunn av 
uheldige psykososiale og organisatoriske arbeids-
miljøforhold. Det var viktig å identifisere om virksom-
heten hadde systemer for å forebygge slike belastin-
ger før belastningen var et faktum. Prosjektet skulle 
også bidra til økt forståelse blant ledere og ansatte, 
slik at rutiner og prosedyrer ble etterlevd i praksis.  

«Arbeid for helse» gjennomførte i perioden 2010 til 
2012 1360 tilsyn i  bransjer  som har særlig risiko 
for muskel- og skjelettplager og psykiske belastnin-
ger. Temaet i tilsynene var systematisk helse-, miljø 
og sikkerhetsarbeid, herunder kartlegging, risiko-
vurdering, tidfestet plan og avvikssystem. Det ble 
også gjennomført seminarer for relevante næringer 
og bedriftshelsetjenester.

Det ble gjennomført tilsyn i hele landet, blant annet i følgende bransjer: 
✓ Kommuner – herunder kommunalt barnevern 
✓ Universiteter og høgskoler 
✓ Politi- og lensmannsetaten 
✓ Asylmottak
✓ Mediebedrifter
✓ Barnevernsinstitusjoner 
✓ Telefonsalg/service

Aktuelle tema i tilsyn  
i prosjektet «Arbeid  
for helse»:  
•	Medvirkning	-	indirekte	 

og direkte
•	Opplæring,	faglig	og	 

personlig utvikling
•	Omstilling
•	 Tilknytning	og	bruk	av	

bedriftshelsetjeneste (BHT)
•	 Varsling	av	kritikkverdige	

 forhold
•	 Arbeidsbelastning/uheldig	

stressbelastning 
•	 Sosial	støtte	og	autonomi
•	 Konflikter	og	trakassering	
•	 Vold	og	trusler
•	 Kontrolltiltak
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Funn og resultater

Av de 1360 gjennomførte tilsynene ble det gitt reaksjon i 833 tilsyn. Totalt ble det 
gitt 3208 reaksjoner på brudd på arbeidsmiljøloven. Det ble konstatert brudd i 
61	prosent	av	tilsynene,	og	de	fleste	virksomheter	som	fikk	reaksjoner,	fikk	gjerne	
flere.	

Hovedvekten av reaksjonene, ca. 65 prosent, omhandler krav til systematisk fore-
byggende helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Krav til psykososialt arbeidsmiljø (aml 
§ 4-3) har også utløst mange reaksjoner. For at virksomheter skal kunne oppfylle 
bestemmelser i denne paragrafen, må de ha jevnlig og systematisk fokus på fore-
bygging	og	håndtering	av	tematikk	som	vold	og	trusler,	trakassering	og	konflikter.			

Flere næringer er pålagt godkjent bedriftshelsetjeneste på grunn av risiko for-
bundet med arbeidet. Dette gjelder spesielt helse- og sosialtjenester, for eksem-
pel barnevern. Bedriftshelsetjenesten skal bidra til virksomhetens HMS-arbeid 
og ha kompetanse innen psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. I «Arbeid 
for helse» ble det gitt ca. 300 reaksjoner knyttet til bruk av eller tilknytning til 
bedriftshelsetjeneste. Dette tilsvarer nær 10 prosent av alle reaksjoner som ble 
gitt i prosjektet. Det ble i tillegg gitt mange reaksjoner knyttet til verneombud og 
arbeidsmiljøutvalg. 

Prosjektets fokus på kontrolltiltak i virksomhetene har medført reaksjoner knyttet 
til drøfting, informasjon og evaluering av kontrolltiltak (aml § 9-2). Dette gjelder 
spesielt i telefonsalg/servicebransjen. 

Selv om tilsynsaktiviteten hadde et forebyggende perspektiv, ble noen av påleg-
gende rettet mot håndtering av pågående psykiske belastinger, for eksempel 
	konflikter,	mobbesaker	eller	vold	og	trusselsituasjoner.	

Prosjektet «Arbeid for helse» har hatt dialog med:

✓ Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI): oversikt over hvilke bransjer som 
er mest utsatt for uheldige psykiske belastinger

✓	 NAV:	informasjonsmøter	og	formidling	i	relevante	fora
✓ Datatilsynet: utført samtidige tilsyn knyttet til kontrolltiltak
✓ Fylkesmannen: ble skriftlig orientert om tilsynsaktiviteten i prosjektet
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Forebygging av uheldige psykiske belastninger

Bransjevise funn
Barneverninstitusjoner 

En del ansatte i barnevernet ga i tilsynene uttrykk for at de opplever å ha høy 
arbeidsbelastning og en krevende arbeidssituasjon. Arbeidstilsynet mottar i til-
legg jevnlig yrkesskademeldinger om vold og trusler i barnevernsinstitusjoner.

Prosjektet gjennomførte 95 tilsyn i barnevernsinstitusjoner. Dette resulterte i 209 
reaksjoner. I tilsynene ble det avdekket utfordringer knyttet til arbeidstidsordnin-
ger og til dels uforutsigbare rammebetingelser knyttet til antall brukere. Adgangen 
til å benytte oppdragstakere i stedet for normale ansettelser var en aktuell pro-
blemstilling og det ble i tilsynene gitt uttrykk for at barnevernssakene stadig blir 
tyngre og mer komplekse.

Kommuner og barneverntjenester

Tilsynene med kommunalt barnevern har avdekket utfordringer knyttet til blant 
annet arbeidspress og vold og trusler.

Tabell 1: Oversikt over tilsyn innen offentlig administrasjon og barneverntjenester

Tilsyn Reaksjoner

Generell offentlig administrasjon 127 276

Barneverntjenester 117 305

Arbeidstilsynets inntrykk er at toppledernes engasjement for HMS har stor  betydning 
for	hvordan	kommunens	HMS-	systemer	fungerer.	Prosjektet	har	flere	eksempler	på	
at	tilsynene	har	vært	med	på	å	tydeliggjøre	roller	og	ansvar.	Tilbakemelding	fra	flere	
av virksomhetene viser at veiledningen som ble gitt i tilsyn også har vært positiv.

Arbeidstilsynet fant følgende 
 positive forhold: 

✓ Ansatte med høy faglig integritet. 
✓ Kanaler for medvirkning. 
✓ Tydelig og kjent verneombudsrolle.
✓ Frihet og selvbestemmelse i jobb-

utførelsen.
✓ Avsatt tid til veiledning og kunnskaps-

deling.
✓ Høy etisk bevissthet rundt samfunns-

oppdraget.

Arbeidstilsynet fant følgende 
 utfordringer:

✓ Oversikt over arbeidstid, brudd på hvile-
tid, risikovurdering knyttet til arbeidstids-
ordning, medleverturnus.

✓ Generelle HMS-pålegg som plan for 
bedriftshelsetjenestens arbeid og 
opp læring av arbeidsmiljøutvalgets 
 medlemmer.  

✓ Opplæring og rutiner knyttet til vold- og 
trusselproblematikk.
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Kommuner

Arbeidstilsynet fant følgende 
 positive forhold i kommuner 
 generelt:  

✓	 De	fleste	kommuner	har	sørget	for	
HMS-opplæring av ledere og verne-
ombud.

✓	 Mange	kommuner	har	flere	måter	
å kartlegge arbeidsmiljøet på; 
 medarbeider-samtaler, vernerunder, 
avvik, arbeidsmiljø-undersøkelser, 
personal møter etc. 

✓ Kommunene er IA-virksomheter og 
mange har rutiner for sykefraværs-
oppfølging.

✓ Mange kommuner har rutiner for varsling 
av kritikkverdige forhold. 

Arbeidstilsynet fant følgende 
 utfordringer:

✓ Arbeidsmiljøutvalgets rolle i HMS- 
arbeidet.

✓ Involvering av vernetjenesten i HMS- 
arbeidet. 

✓ Skriftlige HMS-rutiner er for lite kjent 
blant ansatte.

✓ Mangelfull systematisk og jevnlig 
 oppfølging av planlagte og igangsatte 
 tiltak.

✓ Krav til melding av HMS-avvik og 
 håndtering av avvik.

✓ Medvirkning i omstillingsprosesser. 
✓ Planer for bedriftshelsetjenestens 

bistand. 
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Barnevernstjenester

Forebygging av uheldige psykiske belastninger

Arbeidstilsynet fant følgende 
 positive forhold i kommunalt 
 barnevern:  

✓ Mange kommuner har inngått samarbeid 
om interkommunale barnevernstjenester.  
Målet er å øke erfaring- og kompetanse-
utvekslingen, få til bedre organisering 
av arbeidet, redusere sårbarheten som 
lett oppstår i små tjenester med to-tre 
ansatte og å redusere den emosjonelle 
belastningen i små kommuner der «alle 
kjenner alle». 

✓ Barnevernet i mange kommuner har i 
2011-2012 fått tilført nye årsverk og 
midler til kompetanseheving.

Arbeidstilsynet fant følgende 
 utfordringer i kommunalt barnevern:

✓ I enkelte kommuner er barneverns-
tjenesten ikke inkludert i kommunens 
systematiske HMS-arbeid.

✓ Opplevde arbeidsmiljøbelastninger når 
det gjelder tidspress og emosjonelt 
arbeid.

✓ Risiko for å bli utsatt for vold, trusler og 
trakassering.

✓ Mangelfulle bygningsmessige forhold, 
særlig støy, inneklima og plass.

✓ Mangelfull bruk av avvikssystemet.
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Mediebransjen

Tilsyn med mediebransjen har blant annet avdekket utfordringer knyttet til omstil-
linger. Det kom frem i tilsynene at ansatte opplever uforutsigbarhet og bekymring 
for å miste jobben. Arbeidstilsynet erfarer at det i mange mediebedrifter er tradi-
sjon for samarbeid mellom ledelse og ansatte gjennom tillitsvalgte etter hoved-
avtalen.	Verneombudene	synes	derimot	å	ha	en	mer	utydelig	rolle	og	de	oppgir	at	
det kan være vanskelig å få tid til verneombudsarbeidet. I avisbransjen er stress/
tidspress i forbindelse med deadline en del av hverdagen. Det synes å være 
økende bevissthet til nytten av systematisk HMS-arbeid, spesielt der Arbeids-
tilsynet har vært på tilsyn tidligere. Dette tyder på vilje og evne til bedring.

Tabell 2: Oversikt over tilsyn i mediebransjen

Tilsyn Reaksjoner

Utgivelse av aviser 99 345

Utgivelse av blader og tidsskrifter 20 49

Asylmottak

Rapporten	«Vold,	trusler	og	ustabil	atferd	i	norske	asylmottak»	(Nøttestad	2008),	
konkluderer med at arbeidsforholdene for ansatte i mottak bør forbedres og at 
ansatte ikke bør oppleve vold og trusler av den art som undersøkelsen dokumen-
terer. Prøvetilsyn i forkant av «Arbeid for helse» bekreftet de ansattes utfordringer. 

Arbeidstilsynet fant følgende 
 positive forhold i mediebransjen:   

✓ Eierskap fra større aktører synes i noen 
tilfeller å ha ført til bedre HMS-systemer 
og økt HMS-aktivitet.

✓ Mange lokale og regionale aviser er til-
knyttet bedriftshelsetjenesten og bruker 
tjenesten aktivt. 

Arbeidstilsynet fant følgende 
 utfordringer i mediebransjen:

✓ Gjennomgående lite fokus på HMS. 
✓ Manglende informasjon, kompetanse-

utvikling og medvirkning under 
 omstilling.

✓ Større bedrifter har en rekke rutiner,  
men ikke alle etterleves i praksis. 

✓ Manglende system for oppfølging av 
 mindre alvorlige trusler/negative tilba-
kemeldinger (alvorlige trusler politian-
meldes). 

✓	 Varierende	ivaretakelse	av	«seniorene»	
ved omstillinger.  

✓ Manglende valg og opplæring av verne-
ombud.
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Forebygging av uheldige psykiske belastninger

Etter tilsyn i 2010 har det skjedd store omstillinger i bransjen. UDI, som har 
ansvar	for	å	organisere	et	fleksibelt	mottaksapparat,	har	hatt	fokus	på	både	ned-
bygging og oppretting av plasser og mottak. I de virksomhetene som fikk opp-
følgingstilsyn fra Arbeidstilsynet, så vi klare forbedringer i HMS-arbeidet, blant 
annet om samarbeid med bedriftshelsetjeneste etter pålegg om å knytte til seg 
en slik tjeneste. Arbeidtilsynet har i «Arbeid for helse» hovedsakelig gitt pålegg 
knyttet til kartlegging og risikovurdering, prosedyrer for vold og trusler, avviks-
systemer og tilknytning til godkjent bedriftshelsetjeneste. 

«Arbeid for helse» har gjennomført 74 tilsyn som resulterte i 173 reaksjoner.

Funnene i prosjektet har ført til mye medieomtale, spesielt på manglende bered-
skapsplaner for håndtering av vold og trusler. 

Arbeidstilsynet fant følgende 
 positive forhold:    

✓	 Et	flertall	av	mottakene	har	etablerte	
HMS-systemer.

✓ Det arbeides aktivt for å redusere 
arbeidsmiljøbelastningene, blant annet 
ved å ha fokus på roller, kommunikasjon, 
samarbeid og ulike HMS-rutiner.

✓	 I	hovedsak	opplever	ansatte	et	fler-
kulturelt arbeidsmiljø som givende, men 
det kan også være krevende i forhold til 
ulike erfaringer, språk- og kulturforstå-
else og samarbeid.

✓ Asylmottakene samarbeider godt med 
UDI i forbindelse med kompetanse-
heving.

Arbeidstilsynet fant følgende 
 utfordringer:

✓ Emosjonelle belastninger i arbeidet knyt-
tet til beboernes livssituasjon. 

✓ Risikoen for uro, vold og trusler er stor i 
enkelte mottak. Asylsøkernes mulighet 
for varig opphold og varierende helsetil-
stand påvirker arbeidsmiljøet.  

✓ Alle virksomhetene har opplevd eller 
opplever omstillinger som endrede 
beboergrupper, mottaksdrift, raske eller 
mer langsiktige. Det stiller store krav 
til	endringskompetanse,	fleksibilitet	og	
handlingskompetanse.

✓ Risiko for nedleggelse og krav til oms-
tillinger kan skape lite forutsigbarhet. 
Dette kan medføre problemer med å 
beholde kvalifiserte medarbeidere, 
noe som kan resultere i utfordrende 
HMS-planlegging og uheldige belastnin-
ger i arbeidsmiljøet generelt.

✓	 Ved	nedlegging	av	mottak	og	overføring	
av beboere, overføres arbeidsmiljøutford-
ringer til andre mottak. 

✓ Etter det Arbeidstilsynet kjenner til, er 
det få spesifikke kompetansekrav til de 
ansatte. Dette synes å bidra til usikker-
het knyttet til oppgaveutførelse i vanske-
lige situasjoner.
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Politi- og påtalemyndighet 

Arbeidstilsynet gjennomførte et nasjonalt prosjekt i Politi- og lensmannsetaten i 
årene	1998–2000.	Etatens	vurdering	er	at	politiet	fortsatt	har	flere	ulike	utford-
ringer i sin arbeidshverdag som utvilsomt kan gi psykiske belastninger. Det ble 
gjennomført 133 tilsyn som resulterte i 139 reaksjoner. 

Arbeidstilsynet	 fikk	 bekreftet	 at	 politiet	 har	 arbeidsmiljøutfordringer.	 Vi	 opp-
lever at politiet tar funnene på alvor og at de jobber grundig med de kravene 
Arbeids til synet har stilt. Generelt har Arbeidstilsynet hatt en god dialog både med 
 politidistriktene og politidirektoratet (POD) i tilsynsperioden. POD har samlet alle 
tilsynsrapportene for å undersøke om det er funn de kan adressere sentralt. Det 
er positivt.

Manglende gjennomføring av lovpålagt kartlegging, risikovurdering og tiltak ga 
flest	pålegg.	Det	ble	også	 funnet	arbeidsmiljøbelastninger	som	 ikke	var	 risiko-
vurdert og der det ikke var satt inn relevante tiltak. Politiets sentrale HMS-hånd-
bok legger klare føringer for risikovurdering, men gjennomføringen er ikke alltid 
like god. Det er bekymringsfullt. Det fremgikk også av tilsynene at mellomlederne 
opplever en belastende arbeidssituasjon med høyt arbeidspress.

Arbeidstilsynet fant følgende 
 positive forhold:    

✓ Flere grunnleggende arbeidsbetingelser 
er på plass i politiet; ryddige tilsettings-
forhold, klare ledelseslinjer, meningsfylte 
arbeidsoppgaver og fokus på opplæring.

✓ Gode sentrale HMS-rutiner knyttet til 
blant annet risikovurdering – vold og 
trusler etc. 

✓ Ansatte fremstår som engasjerte og 
ansvarsbevisste med høy integritet. 

✓ Inntrykk av at det er godt kollegialt 
 samhold i etaten.

✓ Kollegastøtteordningen ser ut til å 
 fungere  godt.

✓ Generelt ser HMS-rådgiver ut til å ha en 
viktig rolle. Mange steder ble det uttrykt 
tilfredshet med sin «HMS- person».

Arbeidstilsynet fant følgende 
 utfordringer:

✓ Til dels manglende oppfølging av egne 
HMS-rutiner/prosedyrer, spesielt knyttet 
til risikovurdering.

✓ Det rapporteres om ubalanse mellom 
oppgaver og ressurser. 

✓ Flere arbeidstakere opplever 
 manglende/uklar informasjon knyttet til 
 omstillinger.

✓	 Varierende	involvering	av	verneombu-
dene. 

✓ Det rapporteres om noe ulik oppfølging 
av belastende vold- og trusselsituasjo-
ner. 

✓ Potensial for mer aktiv bruk av bedrifts-
helsetjenesten. 
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Forebygging av uheldige psykiske belastninger

Universitet og høgskole

I følge forskning fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA), er ledere 
og sysselsatte i akademikeryrker de gruppene som i størst grad opplever kvanti-
tative krav i jobben (NOA, 2009). Akademikere og yrker med høyere utdanning 
opplever	i	større	grad	rollekonflikt	eller	motstridende	krav	fra	kunder,	klienter	og	
medarbeidere. 30 prosent av ansatte i undervisningssektoren rapporterer om 
uvilje fra kollegaer dersom de kommer med kritiske synspunkter på arbeids for-
holdene (varsling). Denne bransjen er i tillegg en av de bransjene som har hatt 
mest omstilling. Det ble gjennomført 104 tilsyn innen undervisning som resul-
terte i 121 reaksjoner.

I hovedsak bekrefter Arbeidstilsynets funn de utfordringer som forskning har 
avdekket. Det har vært høy aktivitet etter prosjektets pålegg, og etaten har et inn-
trykk av at arbeidsgiver har gjennomført mange konkrete tiltak og utarbeidet nye 
rutiner.	Eksempler	på	 tiltak	er	 rutiner	 for	konflikthåndtering,	 faktaundersøkelse	
som	metode	ved	konflikthåndtering	og/eller	 trakassering	samt	utbedrede	oms-
tillingsrutiner. 

Noen av Arbeidstilsynets pålegg har medført kartleggingsarbeid og innføring av 
nye eller endrede HMS-systemer. 

Arbeidstilsynet fant følgende 
 positive forhold:    

✓ Høy grad av frihet og valgmuligheter.
✓ Gode utviklingsmuligheter. 
✓ Lite «gjennomtrekk» av ansatte og lavt 

sykefravær.
✓ Høy avgangsalder.

Arbeidstilsynet fant følgende  
 utfordringer:

✓ For lite fokus på arbeidsmiljøkonsekven-
ser av omstillinger.

✓ For lite fokus på HMS-systematikk og 
vernetjenesten.

✓	 Varierende	oppfølging	av	arbeidsmiljø-
undersøkelser. 

✓ Manglende opplæring av verneombud.
✓ Langvarige midlertidige ansettelser. 
✓ Ansatte melder om tidspress som er 

vedvarende for høyt og som har ført til 
sykdom og sykefravær.
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Telefonsalg/interaktivt servicearbeid 

Callsentervirksomhet inkluderer tjenester fra tradisjonelt telefonsalg og markeds-
føring til kundepleie og rådgivning; det vil si kjøp av varer, driftstjenester, kunde-
behandling for forsikringsselskap og banker, opplysningstjenester (telefon-
nummer), vaktselskap og alarmtelefoner, offentlig informasjonsvirksomhet etc.
 
Arbeidstilsynet fant i tilsynene at bransjen er preget av hyppige organisatoriske 
omstillinger knyttet til eierskifte, sammenslåinger, nedleggelser etc. Det ble 
også avdekket et stort spenn i fokus på HMS. Når det gjelder telefonsalg erfarer 
Arbeidstilsynet at kontrolltiltak ser ut til å brukes for bekreftelse av salg mellom 
kunde og virksomhet, men også i opplæringsøyemed i form av medlytting. Det er 
også relativt vanlig med registrering av arbeidstid, pauser etc.

Tabell 3: Oversikt over tilsyn innen telefonsalg og telefonvakttjenester

Forretningsmessig tjenesteyting Tilsyn Reaksjoner

Telefonsalg 20 77

Telefonvakttjenester 7 22

«Arbeid for helse» har ført tilsyn med kontrolltiltak etter arbeidsmiljøloven kapit-
tel 9. Der det er innført kontrolltiltak har prosjektet ført tilsyn med om drøfting, 
informasjon og evaluering av kontrolltiltak er ivaretatt (aml § 9-2) og om tiltakene 
er innenfor lovens rammer (aml § 9-1). Det er gitt totalt 53 reaksjoner knyttet til 
kontrolltiltak. 

Arbeidstilsynet fant følgende 
 positive forhold ved telefonsalg/
interaktivt servicearbeid:     

✓ Større callsentere og/eller interne 
 kundesentre har erfaringsmessig større 
mulighet til å tilpasse intensitet og 
arbeidsoppgaver. 

Arbeidstilsynet fant følgende utford-
ringer ved telefonsalg/interaktivt 
servicearbeid: 

✓ Manglende HMS-systematikk og skriftlig 
dokumentasjon.

✓ Stort spenn i HMS-fokus.
✓ Forbedringspotensial for medvirkning 

fra ansatte samt informasjon og rutiner 
 knyttet til kontroll og overvåkning.

✓ Forbedringspotensial når gjelder kart-
legging av egne arbeidsmiljøutfordringer 
samt valg av verneombud.

✓ Forskjell mellom større etablerte virksom-
heter og de nyere virksomhetene som 
kun driver callsentervirksomhet. De rene 
callsentervirksomhetene har ofte mindre 
kunnskap om lover og regler i arbeidslivet.
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Forebygging av uheldige psykiske belastninger

Arbeidstilsynets anbefalinger
Erfaringer i prosjektet og relevant arbeidslivsforskning viser at store grupper med 
ansatte i Norge har risiko for uheldige psykiske belastinger som kan føre til syk-
dom og sykefravær. Årsakene kan blant annet være 
vold og trusler, vedvarende høyt tidspress, ugun-
stige	 arbeidstidsordninger,	 omstillinger,	 konflikter	
og trakassering. 

Fellesnevneren er at risikofaktorene, med unn-
tak   av fysisk vold, er knyttet til organiseringen av 
HMS- arbeidet og uheldige belastninger over tid. 
Høy reaksjonsprosent indikerer at arbeidsgivere må 
øke kompetansen og forståelsen av systematisk 
HMS-arbeid generelt, og forebygging av uheldige 
psykiske belastinger spesielt. 

Det er gitt mange pålegg i prosjektet relatert til vernetjenestens arbeid i virksom-
heten, herunder krav til og bruk av arbeidsmiljøutvalg, verneombud og godkjent 
bedriftshelsetjeneste. Dette er grunnleggende krav og det er bekymringsfullt at 
omfanget av reaksjoner er så stort. 

Arbeidstilsynet anbefaler at alle virksomheter setter av tid og ressurser til å 
 systematisk forebygge uheldige psykiske belastinger. Det innebærer: 
✓ å sikre medvirkning fra ansatte
✓ aktiv bruk av verneombud og bedriftshelsetjeneste 
✓ systematisk kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet med god 

 oppfølging 
✓ å	innføre	konflikthåndteringsrutiner	og	rutiner	for	håndtering	av	mobbing/ 

trakassering 
✓ å innføre prosedyrer knyttet til vold og trusler der det er en risiko

Gevinsten vil være et bedre arbeidsmiljø for den enkelte ansatte, lavere syke-
fravær, økt lønnsomhet og aktivitet i virksomheten og bedre samfunnsøkonomi. 
Det finnes veiledningsmateriell lett tilgjengelig, blant annet på Arbeidstilsynets 
nettsider, www.arbeidstilsynet.no. 

Arbeidstilsynet har 
 utarbeidet kvalitetssikret 
og relevant veilednings-
materiell som ble delt ut 
i tilsyn. Dette materiellet 
ligger tilgjengelig på  
www.arbeidstilsynet.no 
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Hva bør næringene jobbe spesielt med?
Helse- og sosialtjenester

Tilsyn med kommunalt barnevern, barnevernsinstitusjoner og asylmottak, bekref-
ter forskningsresultater om at vold og trusler er en reell belastning og risiko for 
ansatte. Det er derfor nødvendig med gode prosedyrer for opplæring og hånd-
tering av vold og trusler. Funn fra tilsyn viser at arbeidstidsordninger som for 
eksempel «medleverturnus», kan oppleves belastende. Det er viktig at arbeids-
tidsordninger	blir	risikovurdert.	Videre	må	bransjene	sørge	for	tilknytning	og	bruk	
av godkjent bedriftshelsetjeneste. Hyppige krav til endringer og omstillinger bør 
bli et satsingsområde for etablering av rutiner, kompetanseheving og erfarings-
utveksling. 

Offentlig administrasjon

Overordnet ledelse i kommunene må sørge for at arbeidsmiljøutvalg (AMU) blir 
brukt etter hensikten og at HMS-systemene er kjent og levende på ulike nivå og 
enheter. Kommuneledelsen må sørge for at enheter som er pålagt bruk av god-
kjent bedriftshelsetjeneste får den bistand og oppfølging de har krav på. 

Informasjon og kommunikasjon

Tilsyn i mediebransjen har avdekket tøffe omstillingsprosesser, herunder ned be-
manninger. Det er viktig at bransjen etablerer gode omstillingsrutiner som sikrer  
medvirkning	og	informasjon.	Verneombudets	rolle	bør	generelt	bli	mer	tydelig.	

Politi- og påtalemyndighet

Politiet	har	flere	sentrale	skriftlige	HMS-systemer	og	prosedyrer.	De	må	sørge	for	
at prosedyrene blir kjent og brukt ute i distriktene. Det er også et forbedrings-
potensial	knyttet	til	bruk	av	bedriftshelsetjeneste.	På	lik	linje	med	flere	bransjer	er	
omstilling et aktuelt tema der det må sikres medvirkning og informasjon. 

Prosjektet «Arbeid for helse» ble ledet av Anders Thorstad  
ved Arbeidstilsynet Sør-Norge
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