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Fagrapport fra prosjektet På Lag 2011-2012

Forord

Denne fagrapporten avslutter Arbeidstilsynets prosjekt 
«På lag». Gjennom to år har Arbeidstilsynet ført tilsyn 
med hvordan norske virksomheter jobber for et inklu
derende, trygt og godt arbeidsliv. Arbeidstilsynet har 
innhentet informasjon fra virksomheters ledere, verne
ombud, tillitsvalgte og andre representanter for de 
ansatte. Gjennom å systematisere og analysere informa
sjonen, er det trukket noen konklusjoner som beskriver 
hvordan virksomhetene jobber forebyggende og inklu
derende, og hva Arbeidstilsynet har oppnådd gjennom 
prosjektet.  

Rapporten presenterer prosjektets bakgrunn og inne
holder informasjon knyttet til bransjevalg, metodevalg, 
tema og resultater. I tillegg presenteres også prosjektets 
anbefalinger på basis av tilsyns og samarbeids erfaringer 
etter to år. 

«På lag» har blant annet hatt som oppdrag å bidra til 
å operasjonalisere myndighetenes og partenes avtale 
om et inkluderende arbeidsliv  IAavtalen 20102013. 
Arbeidstilsynet har kontrollert virksomhetenes fore
byggende HMSarbeid og hvordan virksomhetene 
 jobber med å redusere sykefravær gjennom oppfølging 
og tilrette legging av sykmeldte arbeidstakere. Tilsynene 
er gjennomført i virksomheter som både har og ikke har 
IAavtale. 

Prosjektet har også drevet et målrettet veilednings og 
informasjonsarbeid. Veiledning i tilsynene har vært 

 sentralt. Informasjonsaktiviteter på ulike møtearenaer er 
gjennomført i samarbeid med arbeidslivets parter. Informa
sjon om prosjektet og resultater er også formidlet gjennom 
artikler og pressemeldinger, via fagblad og andre kanaler.  

Prosjektresultatene vil særskilt bli formidlet til IAråd, 
NAV Arbeidslivssentre, partene i arbeidslivet, bransjene 
og bedriftshelsetjenestene, som på ulikt vis har vært til
knyttet prosjektet. Arbeidsdepartementet og fagmiljøer 
med arbeidsmiljø og arbeidshelse som interessefelt er også 
viktige målgrupper for rapporten. 

Vi håper rapporten vil være et godt bidrag i fremtidig 
arbeid for et inkluderende arbeidsliv, og  motivere og skape 
 positive holdninger til systematisk og forebyggende HMS 
arbeid. Vi ønsker å oppnå at HMSarbeidet i stadig større 
grad inngår i virksomhetenes daglige arbeid, på lik linje 
med produksjon og økonomi.  

Prosjektledelsen benytter anledningen til å takke alle som 
har bidratt i de ulike prosjektaktivitetene som er gjennom
ført i regi av «På lag» de siste to årene. Dette gjelder både 
tilsyns aktiviteter, informasjon og sam arbeid. En spesiell 
takk til prosjektansvarlig Jørn Fougner, prosjektgruppens 
medlemmer samt Asgeir Winge og Stian R. Søvik fra  etat ens 
Avdeling for dokumentasjon og analyse. Til slutt, men ikke 
minst en takk til prosjekt sekretær Mette Garmanns lund. 
Samtlige personer har stilt opp og bidratt inn i det løpende 
prosjektarbeidet og utarbeiding av fagrapporten. 

Bergen, juli/oktober 2013

Evy Dale
prosjektleder



s. 4

Innhold
1. Sammendrag  ......................................................................... 5

2. Bakgrunn ............................................................................... 8

3. Sentrale tema ......................................................................... 10

4. Virkemidler ............................................................................. 11
 Tilsyn ..................................................................................... 11
 Prioriterte bransjer .................................................................. 12
 Samarbeid  ............................................................................. 12

5. Situasjonsbeskrivelser ............................................................. 14
 Kort sammendrag av funn og reaksjoner  .................................. 14
 Systematisk HMS-arbeid .......................................................... 14
 Risikovurdering ....................................................................... 15
 Reaksjonsgrad etter  virksomhetens størrelse  ........................... 16
 IA-avtalen og prosjektets  tilnærming til delmålene  .................... 16
 Organisatoriske forhold  ........................................................... 19
 Verneombud (VO) og Arbeidsmiljøutvalg (AMU) ........................... 20
 Medvirkning ............................................................................ 21
 Arbeidsavtaler ......................................................................... 22
 Arbeidstid ............................................................................... 22
 Bedriftshelsetjenesten (BHT) .................................................... 23
 Tilsynsresultater ..................................................................... 23
 Oppfølgingstilsyn  .................................................................... 25

6. Bransjeresultater  .................................................................... 27
 Helse- og sosialtjenester ......................................................... 27
 Tannhelse  .............................................................................. 27
 Allmennlegekontor ................................................................... 28
 NAV Stat ................................................................................. 28
 Kultur ..................................................................................... 28
 Varehandel ............................................................................. 29
 Apotek ................................................................................... 29

7. Annen tjenesteyting ................................................................. 30
 Frisører ................................................................................... 30
 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting ............................. 30
 Overnatting- og serveringsvirksomhet ....................................... 30
 Bygg- og anleggsvirksomhet ..................................................... 31

8. Konklusjoner, anbefalinger og konkrete råd til virksomheter ........ 32
 Konklusjoner ........................................................................... 32
 Kommentarer fra prosjektets inspektører: ................................. 33
 Anbefalinger og konkrete råd til virksomheter ............................ 34

Tilrettelegging ......................................................................... 35



s. 5

Fagrapport fra prosjektet På Lag 2011-2012

1. Sammendrag

”På lag” ble etablert som et toårig tilsynsprosjekt som 
også skulle inneholde informasjons, vei lednings og 
samarbeidsaktiviteter. Prosjektet ble etablert i tråd med 
IAavtalens overordnede mål setting; forebygge og  redusere 
sykefravær, styrke jobb nærvær og bedre arbeidsmiljøet samt 
hindre utstøting og  frafall fra arbeidslivet. Å styrke tilrette
legging og oppfølging var et av Arbeidstilsynets satsings
områder for perioden 20082012. Målet var at flere 
virksomheter skal tilrettelegge for ansatte og følge opp 
sykmeldte.

Stortingsmeldingen «Felles ansvar for eit godt og ansten
dig arbeidsliv», viser at mange arbeidstakere i Norge 
har et godt arbeidsmiljø. Det er samtidig sammen satte 
og alvorlige utfordringer som knytter seg til utsatte 
 næringer og grupper i arbeidslivet. «På lag» har vært 
ett av  etatens bidrag i arbeidet med å redusere syke
fravær og hindre utstøting. I prosjektet er tilsyn med 
helse, miljø og sikker het først og fremst knyttet sammen 
med organisa toriske og psyko sosiale arbeidsbetingelser. 
 Prosjektet har priori tert bransjer og virksomheter som 
har særlige utfordringer i forhold til tilrettelegging, syke
fravær og utstøting fra arbeidslivet. 

Målsettingen for «På lag» har vært at prosjekt aktivitetene 
skal bidra til trygge og gode arbeidsplasser der arbeids
giver retter ressurser inn mot forebygging av sykdom, 
skade og fravær. Tilsyns og veiledningsaktiviteter har 
vært rettet inn mot arbeidsgivers plikt til å sørge for at 
bestemmelsene i arbeidsmiljøloven blir overholdt og at 
arbeidstakerne har rett og plikt til å medvirke. 

Totalt er det gjennomført 3758 tilsyn. Disse er fordelt på 
offentlige og private, store og små bedrift er. De fleste til
synene er gjennomført i varehandel, helse og omsorgs
sektoren (inkludert tannhelse tjeneste og allmenn lege
kontor) og kultur. Videre er det gjennomført tilsyn 
innenfor frisørfaget, under visning, overnatting og ser
vering, forretningsmessig tjeneste yting, NAV Stat, trans
port og lagring, industri, bygg og anlegg og andre 
næring er. Flere ulike tilsyns metoder har vært benyttet – 
alt fra uanmeldte og korte tilsyn, til planlagte og tidskre

vende tilsyn. Rundt 69 % av tilsynene har endt opp med 
én eller flere reaksjoner. De aller fleste av reaksjon ene er 
gitt med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 3 og gjelder krav 
til system atisk helse, miljø og sikkerhets arbeid samt 
Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhets
arbeid i virksomheter (internkontroll forskriften). I 
gjennom snitt er det gitt vel to påleggspunkt per til
syn. Dette viser god treffsikkerhet i forhold til valg av 
 bransjer og tema.

Å falle ut av arbeidslivet på grunn av mangel på tilrette
legging og inkludering kan skape store negative ring
virkninger både for den enkelte, for nærings livet og for 
samfunnet. Arbeidsmarkedet trenger den arbeidskraften 
og ekspertisen som finnes. Enkelte bransjer og en rekke 
geografiske områder har store utfordringer med å få tak 
i og holde på kompetent arbeidskraft. I tillegg betyr det 
mye for de aller fleste å kunne gå og stå i meningsfullt 
arbeid, også når en har redusert arbeidskapasitet, er delvis 
syk eller har vært syk. Prosjektet har basert seg på kunn
skapen om den helsefremmende effekten det å kunne 
stå i arbeid har Dette gjelder både for fysiske og lettere 
 psykiske plager. Én av de viktigste suksess faktorene for et 
godt og systematisk HMSarbeid er at det er en integrert 
del av arbeidsprosessene og det jobbes kontinuerlig med 
HMS ved endringer og forbedringer i bedriften. 

Sammenligner vi tidligere tilsynserfaringer med  resultater 
fra «På lag»,  ser vi en positiv utvikling når det gjelder 
virksomhetenes oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. 
I stadig større grad gjennomføres oppfølgings møter ved 
behov, det utarbeides oppfølgingsplaner og dialogmøte 
1 gjennomføres som forutsatt. Dette til tross, så  manglet 
31 % av 2745 besøkte virksomheter lov pålagt rutine for 
oppfølgig av sykmeldte i sitt internkontrollsystem eller 
det viste seg at eksi sterende rutiner ikke var tilstrekkelig 
oppdatert.

Tilsynsresultatene viser at virksomhetene har felles
utfordringer som gjelder innføring og utøving av syste
m atisk HMSarbeid. Spesielt gjelder dette  manglende 
 systematiske arbeidsmiljøkartlegginger og  risikovurder inger 
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av reelle arbeidsmiljøutfordringer. Årsaken til dette er 
sammensatt. I flere tilfeller fremstår tidspress, manglende 
kompetanse og manglende kontroll og revisjon av eget 
HMSsystem som viktige faktorer. Om lag halvparten 
av et utvalg på ca. 500 virksom heter  mangler  prosedyrer 
for hvordan og når de skal gjennomføre system atiske 
HMStiltak. Et av formålene med HMS er nettopp å 
forebygge og tilrettelegge for trygge arbeidsplasser.

Videre viser tilsynsresultatene at mange virksomhet er 
har for lite fokus på medvirkning fra verneombud og 
ansatte. Samtidig ser vi ofte at møtearenaer, som for 
eksempel personalmøter, primært brukes som informa
sjonskanal fra ledelse til ansatte. Som kartleggings og 
medvirkningsarena ser vi at personalmøter som metode 
alene ikke er tilstrekkelig. Arbeidstilsynet har gitt mange 
reaksjoner om etablering av rutiner og møteplasser for å 
sikre medvirkning. Det samme gjelder HMSopplæring 
for ansatte, slik at de kan delta og oppfylle sine plikter. 

1 Reaksjonsgrad – viser hvor mange prosent av virksomhetene som har fått ett eller flere pålegg i forbindelse med tilsynet

2 Tilbakeføring til arbeid: Relasjon mellom sykmeldt og nærmeste leder
 IRIS-2010/102 (gratis nedlasting på www.iris.no)

Kjernen i arbeidsmiljøarbeid er dialog, samarbeid og 
løsningsfokus. I denne sammenheng har også de ulike 
partenes plikter og rettigheter knyttet til arbeidsmiljø
lovverket vært drøftet. For arbeidsgiver handler det om 
hvordan skape et trygt, godt og inkluderende arbeids
miljø for alle. En forutsetning er at man klarer å bygge 
tillit for å skape en trygg arena2.

Arbeidsavtalen er svært sentral for å sikre et trygt 
arbeidsforhold for de ansatte. Avtalen skal blant annet 
beskrive arbeidet, stillingsstørrelse og stillingstilknyt
ning. Vi ser at arbeidsgiverne har et forbedringspotensial 
når det  gjelder utforming av arbeidsavtaler for å etterleve 
arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i avtalene. 

Det har vært gjennomført 159 oppfølgingstilsyn i 
prosjekt perioden. Hensikten med disse tilsynene har 
vært å undersøke tidligere besøkte virksomheter for å 
kontrollere om de fortsatt hadde fokus på fore bygging 

69% 
47% 

55% 
57% 

65% 
66% 
67% 

70% 
70% 

72% 
72% 

75% 
77% 
77% 

Total 
Off administrasjon og forsvar, og trygdeordninger 

Transport og lagring 
Forretningsmessig tjenesteyting 

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 
Kulturell virksomhet, underholdn og fritid 

Bygge- og anleggsvirksomhet 
Varehandel, reparasjon av motorvogner 

Undervisning 
Industri 

Helse- og sosialtjenester 
Andre næringer 

Annen tjenesteyting 
Overnattings- og serveringsvirksomhet 

Reaksjonsgrad 

Reaksjonsgrad1 fordelt på de ulike hovedgruppene som har hatt tilsyn.
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1 Reaksjonsgrad – viser hvor mange prosent av virksomhetene som har fått ett eller flere pålegg i forbindelse med tilsynet

2 Tilbakeføring til arbeid: Relasjon mellom sykmeldt og nærmeste leder
 IRIS-2010/102 (gratis nedlasting på www.iris.no)

av sykefravær, oppfølging og tilrettelegging. Under 
oppfølgings tilsynene har tilsynspersonalet også bidratt 
med ytterligere informasjon og veiledning. 

Både virksomhetsstørrelse, bruk av bistand fra BHT og 
HMSopplæring av ledere påvirker hvordan virksom
hetene jobber med forebyggende og systematisk helse, 
miljø og sikkerhet.  

De fleste påleggene har blitt lukket innen fastsatt frist. 
Det har likevel vært nødvendig å gi utsatt frist til noen 
av bedriftene. Det er positivt at så mange følger opp de 
krav som stilles fra Arbeidstilsynet, men likevel noe over
raskende at 350 virksomheter har fått varsel om tvangs
mulkt, hvorav 184 har fått vedtak om tvangsmulkt. 
Mange av disse sakene gjelder pålegg som er relativt 
enkle å gjennomføre, eksempelvis rutiner for sykefra
værsoppfølging. 

Prosjektet har ikke registrert data som viser relasjoner 
mellom virksomhet og sykmelder, eller mellom besøkte 
virksomheter og NAV. Virksomhetens samarbeid og 
bruk av Arbeidslivssentrene og bedriftshelsetjenestene 
har vært vurdert under tilsynene. Her kommer det 
fram variasjoner mellom virksomhetene når det gjelder 
kunnskap om IAavtalen, tilgjengelige tiltaksmidler og 
mangl ende bestillingskompetanse for bistand fra disse 
ressursene.  

Prosjektleder har gjennom en nasjonal prosjektgruppe 
hatt bistand fra juridisk rådgiver og seks regionale 
prosjekt koordinatorer.  Gjennom denne organiserin
gen har alle regioner vært representert i styring av pro
sjektet. Prosjektkoordinatorene har hatt som oppgave å 
følge opp de vel 100 inspektørene som har vært tilknyt
tet prosjekt aktivitetene. Regionene har innenfor visse 
 rammer hatt mulighet til å velge bransjer og virksom
heter etter lokale forhold. 

Tilsynene har i stor grad blitt godt mottatt ute i virksom
hetene. Spesielt har prosjektets vektlegging av veiledning, 
i tillegg til kontroll av virksomhetenes arbeid med eget 
arbeidsmiljø, blitt positivt omtalt. Dette gjelder også vår 
distribusjon av nyttige HMSverktøy som blant annet 
mal for arbeidsavtaler, faktaark om tilretteleggingsplikt, 
sjekkliste for dialogmøte og informasjonsmateriell om 
bedriftshelsetjeneste. 
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2. Bakgrunn

Direktøren i Arbeidstilsynet besluttet i 2010 et prosjekt
oppdrag som skulle fokusere på tema knyttet til: 

•	 systematisk-	og	forebyggende	HMS-arbeid,

•	 tilrettelegging	før	og	under	sykefravær,

•	 oppfølging	av	sykmeldte,

•	 bruk	av	godkjent	bedriftshelsetjeneste	(BHT)	innen
for virksomheter som er pålagt å bruke BHT, og

•	 verneombudenes	rolle	og	kompetanse.	

Arbeidstilsynet har utført prosjektoppdraget «På lag» i 
årene 2011 og 2012. Prosjektaktiviteten er gjennom
ført som planlagt. Hensikten har vært å støtte opp under 
IAmålene ved hjelp av tilsyn, veiledning og informa
sjon. I tillegg har Arbeidstilsynet vært en aktiv deltaker i 
samarbeid og aktiviteter knyttet til IAavtalen. 

Prosjektet er forankret i Arbeidsdepartementets til
delingsbrev til Arbeidstilsynet for 2011, hvor det heter 
at det skal gjennomføres et nasjonalt prosjekt og en skal 
«arbeide for et inkluderende arbeidsliv med særlig fokus 
på arbeidsgivers forebyggende innsats rettet mot for
hold i arbeidsmiljøet som kan føre til sykdom og fravær». 
 Prosjektet skulle være en av Arbeidstilsynets aktiviteter for 
å bidra til myndighetenes og partenes innsats om gjen
nomføring av IAavtalen og øvrige tiltak for nærvær, bedre 
arbeidsmiljø og redusert sykefravær (jf. ny IA avtale for 
perioden 20102013). Aktiviteten har bidratt til å opera
sjonalisere sentrale føringer og fokusområder i IAavtalen.

Det har vært viktig for Arbeidstilsynet å tydeliggjøre 
arbeidsmiljøets betydning for IAavtalens mål, og hvor
dan et godt arbeidsmiljø virker helsefremmende og ska
deforebyggende. Arbeidslivet skal gi rom for at men
nesker i ulike livsfaser og med ulike forutsetninger kan 
fungere i arbeid og gi muligheter for at flere kan få inn
pass og bidra i arbeidslivet.

Arbeidstilsynets totale aktivitet i perioden 2008 – 2012, 
ble i strategisk plan organisert i sju satsingsområder. 
Innen satsingsområdet «styrket tilrettelegging og oppføl
ging» har målsettingen vært:

Hovedmålet har vært at antall virksomheter som legger til 
rette for sine arbeidstakere og følger opp sine sykmeldte skal 
øke. 

På lengre sikt er målet at det oppnås en forbedring av 
virksomhetenes arbeidsmiljøstandard, slik at risiko for 
arbeidstakerne reduseres. Aktivitetene i prosjektet skal 
bidra til at virksomhetene:

•	 arbeider	 for	 et	 bedre	 arbeidsmiljø	 som	 hindrer	
 utstøting og frafall fra arbeidslivet

•	 styrker	jobbnærvær

•	 arbeider	 systematisk	med	 forebygging	 og	 redusering	
av sykefravær

Forskning og undersøkelser viser at det er sammenheng 
mellom sykefravær og arbeidsmiljøfaktorer3. Nesten 70 
prosent av langtidsfravær og uføretrygd har psykiske 
lidelser og skader i muskel og skjelett som diagnose.  
Årsakene til plagene, og dermed fraværet kan skyldes 
organisatoriske betingelser som gjelder arbeidets organi
sering, styrings og planleggingssystemer, tilrettelegging 
og ledelse, omstillinger, medvirkning, informasjon og 
opplæring, arbeidstilknytning osv. Dette er også i over
ensstemmelse med Arbeidstilsynets sykdoms og skade
register. Meldinger fra leger viser at psykiske problemer 
ofte dreier seg om relasjoner på arbeidsplassen. Dette 
kan være høy arbeidstakt og intensitet, stor arbeids
mengde, vold, trusler og aggressivitet. Alle disse forhold
ene kan påvirke den enkeltes psykiske og fysiske helse. 
I prosjektet er det gitt reaksjoner som konkret gjelder 
brudd på dette. 

Figuren på neste side viser dagens situasjon.

3 Levekårsundersøkelsen 2006 og 2009, HUBRO 2000-2001, Mehlum et al; 2009, Markussen et al., 2009, Ose et al., 2009.
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Figur 1 Kilde; NAV

- Arbeidsstyrke,  
register basert per  
1. januar 2012

- Arbeidsledige  
per mars 2013

- Arbeidsledige på tiltak  
per mars 2013

- Sykmeldte  
per 4. kvartal 2012

3 Levekårsundersøkelsen 2006 og 2009, HUBRO 2000-2001, Mehlum et al; 2009, Markussen et al., 2009, Ose et al., 2009.
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3. Sentrale tema

Sentrale tema har vært systematisk forebyggende 
HMSarbeid, trygge arbeidsplasser, tilrettelegging og 
oppfølging av sykefravær. Det har også vært sentralt i 
hvilken grad HMSarbeidet fanger opp de reelle arbeids
miljøutfordringene, slik at virksomhetene først og fremst 
jobber forebyggende. Prosjektaktiviteter har også hand
let om virksomhetenes sekundærforebyggende HMS 
arbeid, det vil si «tilrettelegging for å hindre sykmelding 
og å sikre oppfølging i de tilfeller sykefravær har vært 
nødvendig». Sykefraværet i seg selv har kun vært én indi
kator blant flere andre tema som har vært drøftet og satt 
inn i en sammenheng med både sekundær og primær
forebygging. Dette innebærer at Arbeidstilsynet i pro
sjekt et har vektlagt at:

a) virksomheten risikovurderer sider ved arbeidsmiljøet 
som kan bidra til sykefravær eller forsterke dette, og 
at virksomhetene iverksetter tiltak (handlingsplan) 
for å redusere faren for gjentakelse – avviksbehandling

b) virksomheten har evne og vilje til å følge opp sykmeldte 
og at virksomhetene innretter arbeidsplassen eller 
arbeid et slik at den sykmeldte kan gjenoppta sitt arbeid 

c) virksomheten utarbeider oppfølgingsplan med hen
sikts  messig innhold og at dette følges opp av de som 
involveres

d) virksomheten gjennomfører dialogmøter med den 
sykmeldte og følger opp det som kommer frem på 
disse og øvrige møtepunkt. 

Summen av denne aktiviteten kalles sekundær fore
bygging, det vil si innsats for å begrense varighet av syk
dom eller skade som har oppstått. I tillegg skal Arbeids
tilsynet bidra til at:

e) virksomheten arbeider systematisk med eget arbeids
miljø

f ) det systematiske arbeidet omfatter både helse
fremmende tiltak og forebygging av sykdom og 
skade

g) HMSarbeidet omfatter rutiner for oppfølging av 
sykmeldte

I prosjektets tilsynsaktivitet er det kontrollert og  samlet 
inn informasjon om virksomhetenes organisatoriske 

arbeidsbetingelser, systematisk HMSarbeid, og opp
følging av sykemeldte. Det har vært særlig fokus på 
organisa toriske arbeidsbetingelser som arbeidsavtaler, 
ledelse og lederes HMSkompetanse, vernetjenestens og 
ansattes kompetanse og grad av tilrettelegging for ut ø
velse av tillitsverv og medvirkning. 

Forhold er kontrollert med utgangspunkt i virksom het
ens egen beskrivelse av arbeidsbetingelser og  utfordringer 
i arbeidsmiljøet. De viktigste sjekkpunktene i tilsyns
aktiviteten har ellers vært spørsmål om virksomhetenes 
systematiske HMSarbeid. Dette har dreid seg om: 
− kartlegging 
− risikovurdering og handlingsplaner 
− skriftlige avvikssystem 
− registrering av skader og sykdom 
− rutiner for oppfølging av sykmeldte
− oppfølging og tilrettelegging for å hindre utstøting 
− opplæring av ansatte i rutiner for plikter og rettigheter 

ved sykefravær

I et nyhetsbrev fra Arbeidsdepartementet av 5. juni 
2012, «IA-partene er enige om klarere sykefraværs regler», 
så understrekes det at Arbeidstilsynet har en viktig rolle 
i arbeidet med å øke bestillerkompetansen i virksomhet
ene. Denne rollen er blant annet blitt ivaretatt  gjennom 
at tema om bedriftshelsetjeneste og bruk av denne 
 tjenesten  har vært vurdert under tilsyn. 

Kontrollspørsmål rundt virksomheters bruk av BHT har 
i hovedsak omhandlet 
− samarbeidsavtaler  
− handlingsplaner 
− årsrapporter

Det er undersøkt og lagt vekt på om det settes inn 
bistand fra BHT på et tidlig nok tidspunkt. Det er også 
vurdert andre bistandsbehov fra BHT som gjelder blant 
annet arbeidsplassvurderinger, endringer i virksomheten 
og konflikt og trakasseringssituasjoner samt gjennom
føring av dialogmøte 1 og deltakelse i AMU. 
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4. Virkemidler

For å støtte opp under IAmålene og de konkrete målset
tingene som er satt opp for «På Lag», har prosjektet tatt 
i bruk flere virkemidler. De mest omfattende virkemid
lene har vært tilsyn, veiledning og informasjon. I dette 
kapitlet beskrives kort de ulike virkemidlene.

Tilsyn
Arbeidstilsynets viktigste virkemiddel for et inkluder
ende arbeidsliv er tilsyn i bransjer og virksomheter med 
høy risiko for skade, sykdom og utstøting på grunn av 
arbeidsmiljøet. 

I tråd med prosjektoppdraget, har hovedvirkemiddelet 
i prosjektet vært tilsyn, og «På lag» har så langt det har 
vært praktisk mulig benyttet den tilsynsformen som har 
best effekt for virksomhetene. 

Målene med tilsynene har vært at virksomhetene skal:
•	 vektlegge	dialog	mellom	ansatte	og	ledelse
•	 sørge	for	at	lovverket	blir	fulgt	og	at	det	settes	i	gang	

prosesser, særlig knyttet til organisatoriske og psyko
sosiale forhold, men også andre forhold når det 
 avdekkes alvorlige mangler

I tillegg har det vært en målsetting at det skal gjennom
føres et høyt antall tilsyn i prosjektet. 

Det er benyttet tre ulike tilsynsmetoder som skiller seg 
fra hverandre med hensyn til tidsbruk, valg av tema, 
valg av informanter og innhenting av dokumentasjon. 
 Metode ne kan rangeres fra inspeksjon nivå 1 til inspek
sjon nivå 3. Nivå 1tilsyn kan være uanmeldt og ha en 
varighet på inntil én time, mens et nivå 3tilsyn varsles 
inntil én måned i forveien med en varighet på inntil 5 
timer i virksomheten.

Det er også gjennomført såkalte oppfølgingstilsyn. Dette 
er nye tilsyn i virksomheter hvor det allerede har vært ført 
tilsyn ett eller to år tidligere, og hvor det opprinne lig ble 
gitt reaksjoner på systematisk HMSarbeid og mangler 
ved tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte. I disse 
oppfølgingstilsynene er det også samlet inn og registrert 

informasjon om virksomhetenes erfaring og opplevd 
nytte med det første tilsynet, og om dette har påvirket 
HMSarbeidet i etterkant. I tillegg er et begrens et antall 
tilsyn mot bemanningsforetak og NAVkontor kategori
sert for seg. 

Figuren under viser tilsynsomfanget av de ulike meto
dene. Det er gjennomført flest nivå 2tilsyn. Disse 1.628 
tilsynene ble meldt til virksomheten i brevs form minst 
14 dager før tilsynsdato og har hatt en varighet på 23 
timer. Daglig leder og verneombud/ansattes represen
tant, eventuelt tillitsvalgt har deltatt, og i noen tilfeller 
har man bedt om at andre representanter fra ansatte også  
var til stede.

«På lag» har hatt særlig fokus på bransjer og virksom het er 
med utfordringer i forhold til tilrettelegging,  sykefravær 

og utstøting. I tillegg fikk prosjektet tildelt ressurser til 
regionale/lokale valg av bransjer. Det vil si at en blant 
annet har kunnet innrette tilsynene mot bransjer og/eller 
enkeltvirksomheter etter tips og informasjon om høyt 
sykefravær eller manglende tilrettelegging og oppfølging 
av sykmeldte

Valg av virksomheter for tilsyn er ellers basert på 
Arbeidstilsynets egne kunnskapsunderlag som tilsyns
erfaringer, registrerte skader og ulykker i arbeidslivet, 
tips og bekymringsmeldinger, meldinger fra leger og 

Nivå 1
1527

Nivå 2
1628

Nivå 3
212

NP1151
11

Oppfølgingstilsyn
159

Bemanningsforetak
92

NAV
58
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4 Miljøfaktorer som dreier seg om tilrettelegging av arbeidet på en best mulig måte for å kunne stå i jobben uten å være helt frisk. 

forskning på sykefravær og sykenærvær4. Bransjenes 
egne forskningsprosjekter og rapporter/forskning fra 
SINTEF og STAMI har i tillegg vært viktig grunnlags
materiell. Dette gjelder også for Nasjonal overvåking av 
arbeids miljø (NOA) og sykefraværsstatistikk fra NAV. 

Prioriterte bransjer
I prosjektoppdraget ble følgende hovednæringsgrupper 
og undergrupper prioritert; 

➼ Helse og sosialtjenester – fortrinnsvis: 
•	 allmennlegetjeneste,	 tannhelsetjenester,	somatiske	

sykehjem, aldershjem, hjemmehjelp og avlast
ningsboliger 

➼ Offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger 
– fortrinnsvis:
•	 	NAV	lokalt	–	statlig	del

➼ Kultursektoren – fortrinnsvis:
•	 Kommunale	 bibliotek	 og	 kulturskoler,	 orkestre,	

teatre, museum, treningssentre, fotballklubber, 
idrettsforeninger m.m.

➼ Varehandel og apotek

For de fleste av bransjene er sykefraværet høyt og/eller at 
arbeidsmiljøet har utfordringer som gir risiko for skade 
og sykdom. For flere av målgruppens bransjer er muskel 
og skjelettplager, etterfulgt av psykiske lidelser de største 
diagnosegruppene i forbindelse med uførepensjonering 
og sykefravær. 

I tillegg til prioriterte bransjer, har det vært gjennomført 
tilsyn innenfor følgende hovednæringsgrupper; 

•	 Forretningsmessig	 tjenesteyting,	 først	 og	 fremst	
bemanningsbyråer og renholdsvirksomheter

•	 Faglig	 vitenskapelig	 og	 teknisk	 tjenesteyting,	 dyre-
klinikker, regnskapskontor, forsknings og utviklings
virksomhet og teknisk konsulentvirksomhet

•	 Transport	og	lagring
•	 Industri
•	 Bygg-	og	anleggsvirksomhet

Kommunikasjon og samarbeid
Arbeidstilsynet har hatt som mål at prosjektets 
 informasjons og kommunikasjonstiltak skal bidra til 
å gjøre Arbeidstilsynet til en mer synlig aktør på IA  
området. For å nå denne målsettingen har en i tilsynene 
gjennomført veiledning som et selvstendig virkemiddel. 
Ledere, verneombud og andre representanter fra virk
somhetene skal få økt forståelse av å jobbe systematisk 
med arbeidsmiljøet og hvilke krav og kunnskapsnivå 
arbeids miljølovgivningen stiller til selve arbeidet og hvil
ket ansvar de ulike har. Inspektørene har tatt utgangs
punkt i virksomhetenes utfordringer, tilpasset informa
sjonen i tilsynet og i selve tilsynsrapporten. I tillegg er 
det sendt ut relevant informasjonsmateriell. 

I tillegg til veiledning som selvstendig virkemiddel i til
syn, er det gjennomført informasjons og kommunika
sjonstiltak som har rettet seg mot større mål grupper, 
eksempelvis gjennom kurs og seminarer. Prosjektet 
har bidratt i revisjon og utvikling av to faktaark, som 
omhandler arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og regi
strering av skader og sykdommer. Disse faktaarkene 
er delt ut i virksomhetene under tilsynsbesøkene og 
tilgjengelig gjort på Arbeidstilsynets nettsider. 

Det er også utarbeidet to «Kompass info», som er en 
notatserie fra Arbeidstilsynet. Her formidles kortfattet 
fagstoff fra eksterne og interne kilder. De to notatene 
omhandler tannhelsetjeneste og allmennlegetjeneste, og 
tar opp organisering, arbeidsområder, helsefarer og risi
koforhold. 

Samarbeid 
Samarbeid har vært et viktig virkemiddel i «På lag» og 
har spesielt rettet seg mot følgende aktører:
•	 NAV	Arbeidslivsentre
•	 Bedriftshelsetjenesten
•	 Partene	i	IA-avtalen	
•	 Bransjeforeninger	
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4 Miljøfaktorer som dreier seg om tilrettelegging av arbeidet på en best mulig måte for å kunne stå i jobben uten å være helt frisk. 

Hensikten med samarbeidsaktivitetene har vært å spre 
informasjon om prosjektet og gjennom det bidra til å 
nå målsettingene i «På lag». I dette arbeidet har bransje
organisasjonenes møte og informasjonskanaler blitt 
brukt. Budskapet har vært at et inkluderende arbeidsliv, 
og redusert sykefravær avhenger av  systematisk arbeid 
med helse, miljø og sikkerhet, og at dette arbeidet for
ankres i alle ledd i organisasjonen. Dette forutsetter til
strekkelig informasjon til og kompetanse hos ansatte.   

I alle skriftlige meldinger om tilsyn, har prosjektet 
 anbefalt arbeidsgiver om å invitere rådgivere fra Arbeids
livssentrene og representanter fra bedriftshelsetjenestene 
til å delta under tilsynene. I de sammenhenger dette er 
tatt til etterretning og gjennomført, er tilbakemelding
ene udelt positive, både fra inviterte aktører, virksom
hetene selv og Arbeidstilsynets inspektører. Inspektøren 
har gjennom disse tilsynene hatt en gylden anledning 
til å bli «speilet» av nøytrale, eksterne parter i forhold 
til metode, gjennomføring av intervju og de tema som 
har vært oppe til diskusjon og kontroll. Bedriftshelse
tjenestene har fått et bedre fundament for sin vurder
ing av hvor virksomheten/kunden trenger bistand, og 
mange av de lokale arbeidstilsynene har gjennom dette 
fått et tettere samarbeid med HMSrådgiverne. Dette vil 
kunne legge grobunn for fortsatt samhandling og deling 
av erfaring og kunnskap.

Det er gjennomført flere informasjonsmøter med bran
sjen es interesseorganisasjoner. Blant annet har det 
vært møter med lokale tannlegeforeninger, Tannhelse
sekretærforbundet (ThsF), ledersamling for fylkes
tannleger fra hele landet, samling for fylkeskommunale 
verne ombud innenfor tannhelse, LO Kongress i Sogn 
og Fjordane, samling av kommunale personalrådgivere, 
Norsk sykepleierforbund, Likestillings og diskriminer
ingsombudet og interne rådgiversamlinger ved arbeids
miljøsentre og bedriftshelsetjenester. «På lag» har blant 
annet brukt disse møtene til å informere om pågående 
aktiviteter. Prosjektet har også vært presentert i flere av 
landets IAråd. Resultater fra aktivitetene i prosjekt et 
er også presentert for NAVs koordineringsenhet, og vil 
utover sommeren og høsten 2013 også bli presentert 
overfor IArådene. 

For å bidra til stadig bedre kvalitet på oppfølgings
arbeidet ute i virksomhetene, har en del av prosjekt
aktiviteten i «På lag» vært definert innenfor aktivt 

informasjons utveksling og arbeid i samarbeid med 
NAV Arbeidslivssentre. I noen sammenhenger har dette 
omfattet felles opplærings og motiveringstiltak som er 
igangsatt overfor bransjer og virksomheter. Prosjektet 
har i noen regioner bidratt i gjennomføring av IAkurs 
i regi av NAV Arbeidslivssentre, bedriftshelsetjenester 
og NHO. Spesielt kan nevnes Arbeidslivssentrenes til
retteleggingskurs for IAbedrifter og bransjekurs til vare
handel, apotek, helse og sosialsektoren samt kommunal 
satsing på kompetanse hevende tiltak for vernetjeneste og 
personal rådgivere.
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5. Situasjonsbeskrivelser

Kort sammendrag av funn og 
reaksjoner 
I løpet av prosjektperioden har det totalt vært gjennom
ført 3.758 tilsyn og dette omfatter mer enn 96.000 
ansatte. Det er i gjennomsnitt gitt 2,2 antall reaksjon er5 
til de virksomhetene som har fått pålegg etter tilsyn. 
Dette utgjør en reaksjonsgrad på 69 prosent og om fatter 
mer enn 10.000 antall hjemlinger6. 

Ser vi på reaksjonsgrad fordelt på de respektive under
gruppene, så har NAV og apoteker laveste reaksjonsgrad, 
mens frisører, overnatting og servering og allmennlege
tjenestene har høyest reaksjonsgrad. Ved oppfølgings
tilsyn innen overnatting og servering samt varehandel, 
ser vi en positiv utvikling når det gjelder forebyggende 
og systematisk HMSarbeid. 

Systematisk HMS-arbeid
Arbeidsmiljølovens § 31 stiller krav til virksomhetens 
systematiske HMSarbeid. Lovkrav om internkontroll 
i forhold til virksomhetenes HMSarbeid utdypes også 
i Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhets
arbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Plikt en 
til å innføre og utøve internkontroll påhviler ”den som 
er ansvarlig” for virksomheten. Formålet er at syste
matisk gjennomføring av tiltak og kontroll, skal fremme 
et forbedrings arbeid i virksomheten innen bl.a. arbeids
miljø, sikkerhet og forebygge arbeidsrelaterte helse skader. 
Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at 
aktivi teter planlegges, organiseres, utføres og vedlike
hold es i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av 
helse, miljø og sikkerhets lovgivningen. Virksom hetene 
skal til enhver tid skal ha oversikt over hvilke arbeids
miljøfaktorer som har betydning for ansattes helse og vel
ferd. Jfr. intern kontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6. 

I arbeidsmiljø lovens § 41 og § 44 kreves det at både 
fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold sees i 
sammenheng. Å vurdere skadevirkninger ut fra enkelte, 
isolerte forhold vil oftest være utilstrekkelig, og derfor 
må kartlegginger gi et helhetsbilde.  De fleste bruddene 
dreier seg om mangl ende  systematisk helse, miljø og sik
kerhetsarbeid. Det er gitt mer enn 3.000 reaksjoner på 
dette og disse er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 31, før
ste og andre ledd. Mange av reaksjonene knytter seg til 
 manglende rutiner for kartlegging og risikovurdering av 
de reelle arbeidsmiljøutfordring ene som den enkelte virk
somhet har. Dette forholdet er gjeldende uavheng ig av 
bransjestørrelse. I andre tilfeller er det avdekket at ruti
ner er på plass i HMSsystemet, men at disse ikke er 
godt nok kjent blant ansatte og/eller at de ikke fører til  
handlinger. Dette gjelder eksempelvis for skriftlige avviks
system. Gjennomgående kan det synes som om ansatte 
ikke har tilstrekkelig kunnskap om hensikt og bruk av 
avvikssystemet. Ofte er det ikke  en omforent oppfatning 
av hva som er «avvik» og om når det skal meldes fra. En 
del virksomheter  kategoriserer og ana lyserer heller ikke de 
avviksmeldingene som kommer inn. Dermed mister man 
oversikt over hyppighet og alvorlighetsgrad. I tillegg får 
«melder» i mange sammenhenger ikke tilbakemelding på 
hva som gjøres i etterkant. 

Et annet problem er at tiltak og handlingsplaner ofte ikke 
gjenspeiler de utfordringene som kartleggingene viser. Det 
mangler en «rød tråd» mellom kartleggingsresultat er og til
tak i handlingsplanene. Ulike HMS og sykefraværsrutiner 
finnes det mange av, men forblir gjerne ubrukt og er ofte 
nokså uforståelige om ikke virksomhet en tilpasser disse til 
eget arbeidsmiljø. Rutiner er derfor kontrollert nettopp 
med tanke på at de skal gjenspeile virksomhetens spesi
elle utfordringer. Eksempelvis er det funnet mangler som 
gjelder rutiner for gjennomføring av omstillings prosesser, 
forebygging og hånd tering av vold, trusler og konfliktsitua
sjoner. Virksom hetene treng er ofte råd og veiledning til å 

5 Reaksjon – er reaksjon gitt etter funn av avvik i forhold til arbeidsmiljølovgivningen.
6 Et påleggspunkt kan hjemles i mer enn ett hjemlingspunkt, slik at antall påleggspunkt er lavere enn antall hjemlinger. 
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gjøre disse mest mulig praktisk og anvendelig. 
Prosjektet har hatt spesiell fokus på at virksomhetene har 
rutine for registrering av sykdom og skade som oppstår 
under utførelse av arbeid eller på grunn av forhold på 
arbeidsplassen, jf. arbeidsmiljøloven § 51. Det er posi
tivt at mange av virksomhetene har hatt dette register et 
på plass, men registeret kan i større grad analyseres og 
brukes i risikovurderingen. Vi har sett at den enkelte 
ansatte ofte gir seg selv skylden for hendelsen og rap
porterer med «jeg var vimsete» i sin avviksmelding, selv 
om den faktiske årsaken eksempelvis var tidspress og/
eller manglende kompetanse.

Virksomhetens system for overvåking og gjennomgang 
av det systematiske HMSarbeidet skal også kunne doku
menteres skriftlig, jf. internkontrollforskriften § 5 annet 
ledd nr. 8.  Prosjektet har i noen sammenhenger gitt reak
sjoner på dette området, fordi tilsynet har avdekket at 
internkontrollsystemet ikke fungerer som forutsatt. 

Resultater fra en undersøkelse gjennomført av Fafo 
i 2009, viste at det er forskjeller i det systematiske 
HMSarbeidet i små og mellomstore virksomheter. 
Dette begrunnes blant annet med at ledere i større virk
somheter har mer formell lederkompetanse og kjenn
skap til HMSlovgivningen. Dette er sammenfallende 
med prosjektets funn.  

Figuren under illustrerer andel når det gjelder systematisk 
HMS-arbeid. Som det fremgår av fremstillingen, gjelder de 
største manglene kartlegging, risikovurdering og gjennom-

5 Reaksjon – er reaksjon gitt etter funn av avvik i forhold til arbeidsmiljølovgivningen.
6 Et påleggspunkt kan hjemles i mer enn ett hjemlingspunkt, slik at antall påleggspunkt er lavere enn antall hjemlinger. 
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Figuren over viser hvordan systematisk HMS-arbeid fordeler seg på virksomhetsstørrelse.

Utfordringen slik Arbeidstilsynet ser det er å få 
levendegjort HMS-arbeidet ute i organisasjonen, 
slik at det blir en del av det daglige arbeidet på 
alle nivå.

føring av arbeidsmiljøet.

Risikovurdering
Risiko er et mål som kombinerer sannsynligheten og 
virkningen av en hendelse. Risiko kan aldri bli null, 
men den kan reduseres.

Utgangspunktet er kartlegging av virksomhetenes 
utford ringer og arbeidsbetingelser som eksempelvis 
stort arbeidspress, vold og trusler, manglende kompe
tanse og kulturforskjeller. Dersom det ikke er kartlagt, 
kan det heller ikke risikovurderes. Risikovurdering
ene danner grunnlaget for systematisk helse, miljø og 
sikkerhets arbeid som er tilpasset virksomhetens behov. 

Kort fortalt handler risikovurdering av farekilder i 
arbeidsmiljøet om at arbeidsgiver og arbeidstaker 
sammen vurderer sitt arbeidsmiljø. Her skal det avdek
kes mulige farekilder for de ansatte i arbeidsmiljøet. Det 
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kan enten være i form av plutselige ulykker eller som 
følge av mer permanente arbeidsbelastninger, eksempel
vis uheldig ergonomi, helseskadelige  kjemikalier, 
 helseskadelig støy, psykiske belastninger, arbeidsrelatert 
stress grunnet uheldige organisatoriske løsninger og/eller 
dårlige psykososiale forhold. 

Identifiserte farekilder vurderes med grad av sannsyn
lighet for at de kan forekomme og mulig konsekvens 
dersom de forekommer. Dersom krav i arbeidsmiljø
lovgivningen eller virksomhetens egen risikoaksept til
sier at den kartlagte risikoen er uakseptabel, vurderes det 
hvilke tiltak som bør iverksettes for å minimere risikoen. 
Tiltak ene må settes opp i en egen plan.

Reaksjonsgrad etter 
 virksomhetens størrelse 
Reaksjonsgraden varierer i forhold til virksomhetenes 
størrelse, målt i antall ansatte (se graf under). Dette 
 gjelder uavhengig av om tilsynet er ordinært eller et opp
følgingstilsyn. Resultatet fremkommer uavhengig av 
bransje tilhørighet. 

Arbeidstilsynet registrerer at de minste virksomhetene 
ofte har enklere prosedyrer og planer for helse, miljø 
og sikkerhet ), og mange av de små virksomhetene løser 
problemer uformelt. Små bedrifter kan også være sår
bare for sykefravær blant ansatte. Denne sårbarheten bør 
drøftes mellom ledelse og ansatte, slik at det etableres en 
policy som hindrer at ansatte går på jobb til tross for at 
de er syke. Under tilsynene kommer det  frem at dette  
forklares med lojalitet til arbeidsgiver og for å unngå at 

kollegaene får merbelastning. Se figur under.

IA-avtalen og prosjektets 
 tilnærming til delmålene 
«Delmål 1 - Reduksjon i sykefraværet med 20 pro-
sent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette 
innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke 
skal overstige 5,6 prosent.»

Prosjektets tiltak for å støtte opp under IAavtalens del
mål 1 har vært å fokusere på følgende forhold; 

•	 Skriftlige	 oppdaterte	 rutiner	 for	 sykefraværs-
oppfølging?

•	 Er	 arbeidstakerne	 gjort	 kjent	 med	 virksom	het	ens	
rutine for sykefraværsoppfølging? 

•	 Har	nærmeste	leder	med	personalansvar	tid	og	kom
petanse til å følge opp sine  sykmeldte arbeidstakere?

•	 Er	 arbeidstakerne	 innforstått	 med	 sine	 	plikter	 og	
rettig heter knyttet til sykefravær?

Tilsynene har først og fremst sjekket ut at oppfølgings
planene inneholder de momenter og innhold som krev es 
i arbeidsmiljøloven. Vurdering av innholdet ut over 
dette ligger ikke innenfor Arbeidstilsynets hjemlings
kompetanse. Det er gitt relativt få reaksjoner knyttet 
til manglende oppfølging av sykmeldte. Resultatet viser 
at oppfølgingsarbeid av sykmeldte stort sett gjennom
føres slik det kreves med hensyn til møtepunkter og sam
arbeid om oppfølgingsplaner. 

Forskjeller i reaksjons-
graden basert på virk-
somhetsstørrelser.

75 % 73 % 
69 % 

62 % 

54 % 
50 % 50 % 

40 % 

 1 - 4 ansatte  5 - 9 ansatte  10 - 19 ansatte  20 eller �ere ansatte 

Eks. oppfølgingstilsyn 
(N=490-1132) 

Kun oppfølgingstilsyn 
(N=13-58) 
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1 - 4 ansatte 

(N=52-386) 

5 - 9 ansatte 

(N=265-961) 

10 - 19 ansatte 

(N=375-850) 

20 eller �ere ansatte 

(N=387-585) 

På lag totalt 

(N=1079-2782) 

46 % 

48 % 

51 % 

52 % 

52 % 

57 % 

62 % 

71 % 

76 % 

76 % 

89 % 

59 % 

 Transport og lagring (N=41) 

Overnattings- og serveringsvirksomhet (N=62) 

Varehandel, reparasjon av motorvogner (N=1475) 

 Andre næringer (N=73) 

 Annen tjenesteyting (N=92) 

Kultur, underholdning og fritidsaktiv. (N=223) 

 Industri (N=34) 

Forretningsmessig tjenesteyting (N=17) 

Helse- og sosialtjenester (N=645) 

 Undervisning (N=76) 

Off adm og forsvar og trygdeordninger (N=45) 

 Total (N=2783) 

Som fremstillingen under viser, så varierer dette resul
tat et ut fra virksomhetenes størrelse. De minste virksom
hetene har fått flest reaksjoner.

Informasjon og opplæring av ansatte om rutiner for 
sykefraværsoppfølging, samt ansattes kunnskap om egne 
og leders plikter, er en utfordring for mange virksom
heter. Uavhengig av bedriftsstørrelse, registrerer Arbeids
tilsynet at informasjonen i mange tilfeller først når ut 

til ansatte idet det oppstår en konkret sykemelding. 
Arbeidstilsynet har i tilsynene lagt vekt på at arbeidsgiver 
bør informere ansatte om at tilrettelegging kan starte før 
legemeldt sykefravær blir nødvendig. Det krever at leder 
gjøres oppmerksom på forhold som må gripes fatt i, slik 
at sykefravær eventuelt kan forhindres. Totalt er det gitt 
723 reaksjoner på dette området.

Hvordan virksomhetene 
jobber med sitt tilrette-
leggings- og oppfølgings-
ansvar i forbindelse med 
sykefravær.

Modellen viser bransje-
vise tilsynsresultater 
som angår opplæring-/
informasjon knyttet til 
virksomhetenes skriftlige 
rutine for oppfølging av 
sykmeldte. 

På lag 2011-2012.  
Kontrollpunkt IA – Andel Ja etter antall ansatte. 

På lag 2011-2012.  
Ansatte gjort kjent med sykefraværsoppfølging. Andel Ja
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«Delmål 2 – Økt sysselsetting av personer med 
redusert funksjonsevne.»

Prosjektets tiltak for å støtte opp under IAavtalens del
mål 2 har vært å fokusere på å hindre utstøting gjennom 
følgende forhold; 

1. Har ansatte som er satt til å lede andre tid til «å se», 
forebygge sykefravær, tilrettelegg og følge opp ved 
sykefravær?

2. Legger virksomheten til rette for arbeids takere med 
redusert arbeidsevne? 

 
Mellomledere med personalansvar er en viktig funksjon 
for å sikre at arbeidet blir utført på en helse og sikkerhet
smessig forsvarlig måte. Prosjektet har stilt spørsmål om 
mellomlederne selv mener at de har tilstrekkelig kom
petanse. Arbeidsmiljøloven fastsetter ikke objektive krav 
til hvilken kompetanse som er nødvendig, da dette må 

baseres på konkrete forhold til ansvarsområder og risiko. 
Likevel har prosjektet søkt å utrede om mellom lederne 
selv mente de hadde tilstrekkelig opplæring i HMS og 
sykefraværsarbeid, og om de har fått tilstrekke lig tid til 
å jobbe med tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte. 
Det er gitt 163 reaksjoner om at ledere skal ha nødven
dig kompetanse for å sikre at arbeidet utføres på en helse 
og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Sett i sammenheng 
med forholdsvis høy reaksjonsprosent som gjelder man
gler ved det systematiske HMS arbeidet, fremstår det 
her et «avvik» mellom hva som uttales og hva som er den 
faktiske situasjonen for mange av mellom lederne. 

Mange av virksomhetene som er besøkt har hatt en 
god praktisk tilnærming til tilretteleggings utfordrin
gene sine. I hovedsak vises det vilje til å tilrettelegge for 
de som har behov. Mange uttrykte selv å ha tilstrekke
lige kunnskaper om tilrettelegging som tema. Likevel 
informerte flere om at de søker hjelp hos sine rådgivere 
i bedriftshelsetjenesten eller hos IArådgivere. Utfor
dring en som ble presentert gikk for det meste på det at 
tilretteleggingen går, eller kan gå, utover andre ansatte. 
Dette gjaldt spesielt i virksomheter med høyt sykefravær 
og liten  tilgang til å sette inn nye ressurser som vika
rer. Årsaken kunne eksempelvis skyldes budsjettmidler 
som ikke  tillot  vikarbruk og/eller manglende tilgang til 
kompetanse for å utføre arbeidsoppgavene for den syk
meldte. I små virksomheter kunne også forklaringen 
være at leder er et viktig ledd i å «jobbe på gulvet» og 
delta i produksjonen. Her kunne det tidsmessig være en 
utfordring å være tilstede i oppfølgingsarbeidet. Det ble 
også hevdet at små virksomhetene er mer sårbar for syke
fravær, fordi oppfølgingsarbeidet og de formelle kravene 
tar for mye tid. I noen tilfeller forklares avvik også med 
at ledere i små virksomheter i mindre grad enn større 
virksomheter har formell lederkompetanse og kjenn

Det ble under tilsyn gitt uttrykk for at det opp-
leves å være en uklar rollefordeling av ansvar 
og myndighet mellom teamleder, trafikkleder 
og driftsplanlegger. Stillingsinstruksene er på 
flere områder overlappende, og det oppleves 
som utydelig hvor langt ansvaret strekker seg 
hos den enkelte leder. Ansatte opplever det 
som uklart hvem de skal forholde seg til når 
det gjelder driftsavvik, skademeldinger, behov 
for tilrettelegging, sykefraværsoppfølging og 
permisjoner.

0 
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0,25 

0,3 

 2008-2010  2011-2012 

Utarbeides det oppfølgingsplaner? 

Andel nei 
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0,15 

0,2 

0,25 

 2008-2010  2011-2012 

Gjennomføres det dialogmøter? 

Andel nei 

Grafisk framstilling av sykefraværsoppfølging som viser en positiv utvikling når det gjelder funn av mangler i perioden 2011/12 
sammenlignet med årene 2008-2012.

Utarbeides det oppfølgingsplaner? Gjennomføres det dialogmøter? 
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skap til HMS lovgivningen. Skjerpede krav til HMS 
opplæring for ledere må antas å kunne bidra til å mot
virke dette kunnskapsskille. 

«Delmål 3 – Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges 
med seks måneder. Med dette menes en økning 
sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode 
med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).»

Prosjektet har innhentet opplysninger om senior politiske 
tiltak og ellers informert om tema under et utvalg av 
sine tilsyn. Arbeidsmiljøloven § 42 (2) b  omfatter 
 organisering og tilrettelegging under hensyn til den 
enkelte arbeids takers arbeidsevne, kyndighet, alder og 
øvrige forutsetninger. Prosjektets hovedinntrykk er at det i 
de tilfeller virksomheten har ansatte «seniorer», så tilrette
legges det for disse i den grad behovet er til stede. Tilrette
leggingstiltakene er av varierende art, som eksempelvis 
redusert arbeidstid, omdefinerte arbeidsoppgaver, innkjøp 
av hjelpemidler og hyppigere medarbeider  samtaler. 

Organisatoriske forhold 
Å ivareta kravene til organisatoriske arbeidsbetingelser 
handler om primærforebygging, det å gjøre noe for å 
forhindre at noe uønsket skjer. 

Sykefravær og utstøting kan ha sin årsak i belastninger 
som skyldes organisatoriske og psykososiale faktorer. 
Eksempler kan være økende tidspress og krav fra kun
der, klienter og brukere, dårlig håndterte omstillings
prosesser, sviktende innflytelse over egen arbeidssitua
sjon, stress, konflikter og samarbeidsproblemer. Slike 
forhold påvirker hvordan den enkelte opplever sitt 
psyko sosiale arbeidsmiljø på godt og vondt. 

Ledelse og HMS-kompetanse
«Den viktigste enkeltfaktoren for trivsel og mestring var å 
ha en god leder.»7 Setningen er en uttalelse fra Solveig 
Osborg Ose i SINTEF Helse i 2010 etter å ha analysert 
en undersøkelse blant 10 000 hjelpepleiere.   

Under tilsynet kom det frem at virksomheten 
har gjennomført endringer som kan ha medført 
 uheldige arbeidsmiljøbelastninger for arbeids-
takere. Virksomheten har ikke rutine som sik-
rer at endringer og omstillinger blir risikovurdert 
under planlegging og gjennomføring.

De ansatte gav uttrykk for at de opplever øver-
ste ledelse som lite synlige ute i avdelingene, 
og ansatte opplever at de ikke har et forhold til 
øverste ledelse. Det er viktig at de ansatte ute i 
avdelingene vet hvem som er øverste ledelse og 
opplever dem som interessert i hvordan arbeids-
hverdagen til sine ansatte er.

7 Ose et al., 2009

Utøvelse av ledelse er avgjørende for hvordan arbei
det organiseres og fordeles, herunder hvordan ansvar 
og myndighet klargjøres og beskrives. Ledelse har inn
virkning på flere forhold som har betydning for helse 
og sykefravær. Dette krever en tydeliggjøring av leder
ansvaret.

Ansvaret for at arbeidsmiljø og sikkerhet er forsvarlig 
ivaretatt, ligger hos arbeidsgiver. Dette ble forsterk et 
ved innføring av plikt for arbeidsgivere om å gjen
nomgå opplæring i HMSarbeid, jf. arbeidsmiljøloven 
§ 35. Hensikten var å tydeliggjøre forventninger om at 
øverste leder i enhver virksomhet skal ha kunnskap om 
grunnprinsippene i det systematiske HMSarbeidet og 
om arbeidsmiljøloven. Loven stiller ikke krav til hvor 
omfattende opplæringen for arbeidsgiveren skal være. 
Arbeidsgiveren må kunne gjennomføre opplæringen på 
en måte som er tilpasset både virksomhetens og lederens 
arbeidssituasjon. Opplæringen skal som et minimum 
gi arbeidsgiver tilstrekkelige kunnskaper til å foreta en 
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ARBEIDSGIVER HMS-OPPLÆRING

  Antall tilsyn Gj.sn antall reaksjoner Reaksjonsgrad

Ja 

1 - 4 ansatte 192 1,7 72 %

5 - 9 ansatte 571 1,8 68 %

10 - 19 ansatte 464 1,8 62 %

20 eller flere ansatte 263 1,6 56 %

Total 1490 1,7 65 %

 Nei

1 - 4 ansatte 116 3,7 97 %

5 - 9 ansatte 190 3,8 95 %

10 - 19 ansatte 147 4,2 93 %

20 eller flere ansatte 36 4,5 94 %

Total 489 3,9 95 %

analyse av HMSarbeidet i virksomheten. Ledelse er en 
viktig arbeidsmiljøfaktor og arbeidsgivere skal derfor ha 
kunnskap og forståelse om sammenhengen mellom ut 
øvelse av ledelse og arbeidsmiljøstandarden i virksom
hetene.

Resultatene viser at virksomheter der lederne har gjen
nomgått HMSopplæring får færre reaksjoner enn virk
somheter, der lederen ikke har gjennomført det lovpå
lagte kurset.  Gjennomsnittlig gis det  1,7 reaksjoner 
til virksomheter som har leder med HMSopplæring, 

Forskjellene fremkommer også uavhengig av virksomhetsstørrelse:

dvs. reaksjonsprosent på 56. Dette I  virksomheter som 
har leder uten opplæring er reaksjonsgraden på 95 pro
sent og gjennomsnitt antall reaksjoner er 3,9. Det er 
til sammen gitt 564 reaksjoner som gjelder manglende 
HMSopplæring av øverste leder.

Arbeidstilsynets resultater viser at 95 prosent av lederne 
mener selv de har  kompetanse på tilrettelegging og opp
følging av sykmeldte. Dette harmonerer med at virk
somhetene i stadig større grad gjennomfører krav til 
møtepunkter i oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. 
Derimot svarer kun 73 prosent positivt på spørsmål om 
generell HMSkompetanse. Sett i sammenheng med de 
mange reaksjoner som er gitt i prosjektet, understøtter 
dette behov for sterkere fokus på kompetanseoppbygg
ing om  forebyggende HMSarbeid. 

Verneombud (VO) og  
Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
Over 1700 av virksomhetene som har hatt tilsyn, skal ha 
verneombud. Det er gitt reaksjoner til om lag  40 prosent 
av virksomhetene  knyttet til verneombuds ordningen. 
Det er gitt over 600 reaksjoner som gjelder valg av verne
ombud, mangelfull opplæring av verne tjeneste, tilrette
legging for vernetjenestens oppgaver og inndeling av 
verneområder Kun 53 prosent av verne ombudene hadde 
gjennomført lovpålagt grunnopplæring.  

Det er få møtepunkt og lite samhandling 
 mellom ansatte, verneombudene og tillits-
valgte på lokalnivå. Det er også få møtepunkt 
mellom ledelse og ansatte. Det opplyses om 
at det er få medlemsmøter i organisasjon ene, 
og få møtepunkt mellom verneombud og de 
ansatte i løpet av et år. Videre er det kun et 
årlig møte mellom hovedverneombud og verne-
ombudene. Dette medfører at viktig informa-
sjon ikke blir kjent for de ansatte, underveis i 
prosessene og før avgjørelser fattes.
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Under veiledning i tilsyn er det vektlagt at arbeidsgivere 
kan ha vanskeligheter med å oppfylle kravet til et godt 
arbeidsmiljø uten en åpen og god dialog med arbeids
takerne. På den annen side har arbeidstakere et med
ansvar for å bidra med sine kunnskaper for å skape et 
godt arbeidsmiljø. Dialogen mellom leder og ansatte, og 
mellom leder og verneombud (VO) er et grunn leggende 
element i HMSarbeidet. I mange tilfeller avdekkes det 
at VO ikke har fått tilrettelagt med hensyn til tilstrek
kelig tid for å utøve vervet. I større virksomheter ser vi 
også at verneombudets rolle og funksjon ikke er godt 
nok kjent blant ansatte. Dette bidrar til at VO ikke får 
utøvet tillitsvervet sitt slik lovens intensjon er. Man
glende tid påvirker også VOs mulighet til å være lede
rens «høyre hånd», i tillegg til at verneombudet skal være 
på vakt, og sette fokus på lederens eventuelle manglende 
HMSarbeid og nødvendige tiltak. På spørsmål om are
naer og hyppighet for møter mellom leder og VO, frem
går det at dette i mange tilfeller ikke er formalisert. I 
den grad det er formalisert, gjelder det først og fremst 
samhandling i forbindelse med vernerunder. For å sikre 
det forebyggende aspektet med HMSarbeidet, anbefaler 
Arbeids tilsynet jevnlige møter mellom partene. Omfang 

og hyppig het må de enkelte partene selv kartlegge beho
vet for. Andre viktige spørsmål er samhandling og erfa
ringsoverføring mellom stedlige verneombud og disse 
inn mot hovedverneombud. I mange tilfeller er det fun
net mangel på struktur og møteplasser. 

Medvirkning
Kravet til arbeidstakermedvirkning er sentralt i hele 
arbeidsmiljølovverket. Bakgrunnen for dette er at et godt 
arbeidsmiljøarbeid er avhengig av samarbeid  mellom 
arbeidstaker og arbeidsgiver. Medvirkning gjelder på 
flere plan i organisasjonen. Det kan skilles mellom in
direkte medvirkning og direkte medvirkning. Indirekte 
medvirkning omfatter deltakelse i ulike type besluttende 
organer, eksempelvis gjennom verneombudsordning og 
arbeidsmiljøutvalg. Direkte medvirkning knytter seg 
til muligheten for å påvirke og ta beslutninger i for
hold som angår ens egen arbeidssituasjon, eksempelvis i 
medarbeider samtale og at man blir tatt med på råd ved 
endringer av utstyr eller arbeidsprosesser.
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Det er gitt mange reaksjoner som er knyttet til man
glende samarbeid og medvirkning. På hvilken måte man 
tilrettelegger for dette er opp til virksomheten. Det ligger 
i det systematiske HMSarbeidets prinsipp at leder skal 
ha en kontinuerlig oversikt og dialog med sine ansatte 
for å kunne fange opp aktuelle arbeidsmiljøutfordrin
ger. Dette er en forutsetning for å kunne ha mulighet til 
å iverksette forebyggende tiltak og aktiviteter. Bestem
melsen bygger på at faglig og personlig vekst er av stor 
betydning for den enkelte arbeidstakers trivsel i arbeidet. 
Faglig utvikling av arbeidstakere kan også være en viktig 
og nødvendig forutsetning for å lykkes med omstilling, 
jobbutvikling og fleksibilitet. Arbeidsmiljøloven § 42 
(2) bokstav c) krever at arbeidstaker skal gis mulighet 
for selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar. Videre i 
samme paragraf bokstav e) stilles det krav om at arbeids
taker skal gis tilstrekkelig med informasjon og opplæring 
for å kunne utføre arbeidet. I disse sammenhenger er det 
gitt noen reaksjoner etter tilsyn. 

I følge internkontrollforskriften) § 4, er det den som er 
ansvarlig for virksomheten som skal sørge for innføring 
og utøvelse av internkontroll i virksomheten, og at det 
gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres repre
sentanter. Det er uttrykkelig fastslått i § 4 annet ledd, at 
arbeidstakerne har rett og plikt til å medvirke ved inn
føring og utøvelse av internkontroll. 

Arbeidsavtaler
Alle arbeidstakere har krav på en skriftlig arbeidsav
tale enten om ansettelsen er fast eller midlertidig, og 
 uavhengig  av arbeidsforholdets varighet. Det gjel
der ingen unntak fra denne regelen.  Det er arbeidsgi
vers ansvar å utarbeide et utkast til en skriftlig arbeids
avtale. I tilsynene er det lagt vekt på å informere om 
at i de arbeidsforhold som har en varighet på mer enn 
én måned, så skal avtalen være klar snarest mulig, og 
senest innen én måned etter at arbeidsforholdet startet. I 
arbeidsforhold med kortere varighet enn én måned, eller 
ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås 
skriftlig arbeidsavtale.  

I flere tilsyn har det vært nødvendig å informere om at 
det ikke er anledning til å avtale seg bort fra arbeids
miljølovens bestemmelser. Hvis en arbeidsavtale inne
holder forhold som er i strid med bestemmelser i lov 

eller forskrift, vil avtalen ikke være gyldig på disse om 
rådene, selv om den er underskrevet av både arbeidsgiver 
og arbeidstaker. 

Den skriftlige arbeidsavtalen skal inneholde  opplysninger 
om forhold av vesentlig betydning for arbeidsforholdet. 
Partene står fritt til å ta inn mer detaljerte bestemmelser 
i arbeidsavtalen, både skriftlig og muntlig, men arbeids
miljøloven setter visse minimumskrav til arbeidsavtalen. 
Tilsynsresultatene viser ellers at 80 prosent av et utvalg 
på 2154 besøkte virksomheter kan dokumentere skrift
lige arbeidsavtaler. 286 reaksjoner er gitt på bakgrunn av 
mangler i forhold til lovens minimumskrav til innhold i 
arbeidsavtalene.

Spørsmålstillinger som har kommet opp under tema 
arbeidsavtaler og som har vært drøftet i prosjektet; 

•	 «Pauser» 
 Temaet reguleres av aml § 10-9. Hovedregelen er at det 

skal være minst én pause ved arbeid over 5,5 timer. Loven 
sier ikke noe om lengden på pausen. Her vil arbeids-
avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kunne gi 
svar, se § 14-6 (1) j og k. Varer arbeidet minimum 8 
timer, skal pausene til sammen være minst 30 minutter. 
Regulerer ikke arbeidsavtalen dette, kan det gis pålegg om 
utarbeidelse av nytt utkast til avtale, se § 14-5 (1), jf. 
18-6 (1).

•	 «Særlig uavhengig stilling»
 I kommentarer til arbeidsmiljøloven står det; ”Det er 

ikke tilstrekkelig å kunne kontrollere sin egen arbeids-
tid og/eller ha fleksibel arbeidstid. Unntakene gjelder 
arbeidstakere som selv prioriterer sine oppgaver, som selv 
bestemmer hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til 
andre, når arbeidet utføres og hvordan arbeidet utføres.”

•	 	«Karanteneklausuler»
 Når det gjelder karanteneklausuler i arbeidsavtaler, er 

utgangspunktet avtalefrihet, med de begrensninger som 
fremgår av avtaleloven (strengt urimelige avtaler osv.) 
Det innebærer at arbeidsgiver har et ganske vidt spille-
rom mht. hva som kreves ved inngåelse av arbeidsavtaler. 
Karanteneklausuler i arbeidsavtaler er dermed til en viss 
grad tillatt så lenge arbeidsgiver har et beskyttelsesverdig 
behov for dette.
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SKRIFTLIG ARBEIDSAVTALE

  Antall tilsyn Gj.sn antall reaksjoner Reaksjonsgrad

Ja 

1 - 4 ansatte 244 1,9 73 %

5 - 9 ansatte 658 1,9 69 %

10 - 19 ansatte 559 1,9 65 %

20 eller flere ansatte 270 1,8 61 %

Total 1731 1,9 67 %

 Nei

1 - 4 ansatte 109 3,2 97 %

5 - 9 ansatte 186 3,6 97 %

10 - 19 ansatte 100 4,4 98 %

20 eller flere ansatte 28 4,6 93 %

Total 423 3,7 97 %

Aktivitetsdata På lag

Figuren viser at de virksomhetene som ikke hadde utarbeidet skriftlige arbeidsavtaler, totalt sett fikk flere reaksjoner enn der 
hvor dette var på plass.

Arbeidstid
Prosjektet har også jobbet med tema inn og utleie av 
arbeidskraft. Prosjektet har gjennomført tilsyn med 
arbeidstid i helsesektoren i sykehjem og hjemmetjeneste. 
I tillegg ble det gjennomført tilsyn hos utleier. I flere virk
somheter ble det avdekket manglende kompetanse om 
arbeidstidsreglene og manglende kontroll av arbeidstiden 
til de ansatte. Det ble avdekket flere, systematiske og grove 
brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Dette kan i verste fall 
føre til feil og avvik på kort sikt og helseskade på lang sikt. 
Noen virksomheter ble i denne sammenheng anmeldt på 
bakgrunn av brudd på arbeidstids bestemmelsene. 

Det ble utarbeidet en egen rapport med resultater fra 
inn og utleiesatsingen. Resultatene her blir derfor ikke 
nærmere omtalt i denne rapporten. (Lenke til rapport  
fra oppsummering inn/utleie)

Bedriftshelsetjenesten (BHT)
For å styrke det systematiske HMSarbeidet i virksom
heter iverksatte myndighetene tiltak for å øke virksom
hetenes bruk og nytte av bedriftshelsetjenesten. Forskrift 
om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, og om god
kjenning av BHT, trådte i kraft i 2010. Samtidig ble 

bransjeforskriften utvidet med nye bransjer hvorav helse 
og sosialsektoren, undervisning og frisører lå innenfor 
prosjektets bransjevalg. Utgangspunktet for krav om 
bedriftshelsetjeneste (BHT) er bransjenes store arbeids
miljøutfordringer med  belastninger som kan føre til tid
lig utstøting gjennom sykefravær og uførepensjonering. 
35 prosent av alle besøkte virksomheter har vært omfat
tet av krav om tilknytning til godkjent BHT, noe hadde 
også avtale med BHT før forskriften trådte i kraft. 

Sitat, statsråd Dag Terje Andersen (februar 2010);
”For å oppnå det faglige løftet man ønsker for bedrifts-
helsetjenesten, skal myndighetene også prioritere enda 
 høyere tilsyn og veiledning rettet mot virksomhetenes bruk 
av bedriftshelsetjenesten og det skal stilles tydeligere krav 
til arbeidsgivers bruk av tjenestene. Slik skal bedrifts-
helse tjenesten bli et enda bedre virkemiddel for et godt og 
 inkluderende arbeidsmiljø.

Spørsmål om virksomhetenes bruk av tjenesten har blitt 
stilt til alle som er tilknyttet godkjent BHT. Disse utgjør 
1246 av totalt antall besøkte virksomheter. Spørsmål
ene har vært relatert til hvordan BHT har bistått med 
å forebygge og legge til rette ved sykefravær/redusert 
arbeidsevne. Spørsmål om BHT har vært represen
tert ved dialogmøter har vært sentralt. Årsrapporter og 
 handlingsplaner for BHTs bistand er også etterspurt.



s. 24

Tilsynsresultater
Det er avdekket manglende kontrakt/avtale mellom 
virksomheter som er pliktig bedriftshelsetjeneste i 270 
virksomheter. Videre er det avdekket at 668 virksom
heter ikke hadde utarbeidet handlingsplan for bedrifts
helsetjenestens bistand og/eller på annen måte ikke har 
sørget for tilstrekkelig bistand fra bedriftshelsetjenesten, 
eksempelvis deltakelse under dialogmøter med syk
meldte arbeidstakere. Dette er bekymringsfullt etter
som BHT har stått sentralt i prosjektets begrunnelse. 
De plan ene som var utarbeidet var av noe forskjellig 
 karakter. De gode eksemplene var målretta planer som 
var utarbeidet på bakgrunn av de reelle arbeidsmiljø
utfordringene. De var konkrete, hadde klare ansvars
forhold og klare tidsfrister.  

Mye tyder på at bedriftshelsetjenestens bistand i virk
somheter gir effekt med hensyn til utøving av arbeids
miljølovverkets bestemmelser og reelle handlinger knyt
tet til HMSarbeidet. 

De virksomheter som har fått reaksjoner knyttet til BHT 
har i gjennomsnitt fått 2,8 antall reaksjoner. Sammen
lignet med dem som ikke har fått reaksjon på dette 
området, så utgjør dette en forskjell på 1,4  reaksjoner. 
 Industri, frisør, overnatting og servering er de tre bransje
 ne hvor forskjellene er størst. 

Virksomheter som er tilknyttet BHT, er pliktig til å inn
hente BHT til dialogmøter. Etter Arbeidstilsynets opp
fatning er dette ofte ikke tilstrekkelig. Ideelt sett bør 
BHT komme inn så snart arbeidsgiver oppdager at noen 
står i fare for å bli sykmeldt eller når oppfølgingsplanen 

skal utarbeides. Arbeidstilsynet er opptatt av at forebygg
ing, og oppfølging er to sider av samme sak.

I denne sammenheng kan det igjen være på sin plass å 
minne om pressemelding fra statsråd Dag Terje Ander
sen (februar 2010). Her blir det understreket at arbeids
giver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten prioriterer 
forebyggende arbeid når den bistår i å planlegge og gjen
nomføre endringer i virksomheten.

Under flere tilsyn fremkom det at verneombud, arbeids
takere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
ikke i tilstrekkelig grad var bevisst sin mulighet til å kon
takte bedriftshelsetjenesten når de selv følte at de hadde 
et behov for det. De var heller ikke klar over dette kunne 
gjøres uten å involvere arbeidsgiver. I disse tilfellene er 
det blitt veiledet om arbeidsgivers informasjonsplikt til 
ansatte om at arbeidstakere, verneombud og arbeids
miljøutvalg kan kontakte BHT. 

Det er inspektørenes inntrykk at BHT virker positivt 
inn på virksomhetenes arbeidsmiljø, dersom tjenesten 
 brukes slik intensjonen beskrives i Forskrift om organi
sering, ledelse og medvirkning.  Det er likevel viktig å 
påpeke at BHT ikke har ansvaret for virksomhetenes 
arbeidsmiljøtilstand, men at tjenesten er rådgivende 
etter bestilling fra arbeidsgiver. Dette krever at virksom
heten har bestillingskompetanse og bestillingsvilje. Det 
fremkom et forbedringspotensial for begge disse elemen
tene i tilsyn ene. Den enkelte virksomhet må – i sam
arbeid mellom arbeidsgiver og ansatte – kartlegge og 
definere i hvilken grad de har begge elementene på plass 
i sin virksomhet.

41 % 

55 % 

56 % 

57 % 

58 % 

69 % 

 Plan for bistand for BHT (N=988) 

Årsrapport for bistand fra BHT (N=530) 

Rutine for bistand til systematisk HMS fra BHT (N=95) 

 Tilknyttet godkjent BHT (N=1141) 

 BHT deltar i dialogmøter (N=829) 

Rutine for bistand til oppfølging sykemeldte fra BHT (N=86) 
På lag 2011-2012
Kontrollpunkt BHT
Andel Ja
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Grafen viser at det er 
klart færre reaksjoner 
i virksomheter som har 
hatt tilsyn tidligere. 

Oppfølgingstilsyn 
Det er gjennomført oppfølgingstilsyn i prosjektet som 
innebærer å undersøke tilstanden i tidligere besøkte virk
somheter. Målet har vært å undersøke hvorvidt arbei
det med HMS fortsatt har fokus på forebygging av syke
fravær, opplæring og om det ble gjennomført oppfølging 
og tilrettelegging der behovet for dette var tilstede. 
Videre ble det stilt spørsmål om påleggene hadde gitt 
ringvirkninger i forhold til aktivitet på andre områder. 

Under disse tilsynene ble det blant annet spurt om føl
gende; 

➼ Opplever virksomheten å ha fått økt kunnskap om til-
rettelegging og oppfølging av sykemeldte etter forrige til-
synsbesøk? 

➼ Mener virksomheten den fikk økt kunnskap om tilrette-
legging og oppfølging av sykemeldte etter forrige tilsyns-
besøk. 

75 % 73 % 
69 % 

62 % 

54 % 
50 % 50 % 

40 % 

 
1 - 4 ansatte 

 
5 - 9 ansatte 

 10 - 19 ansatte  20 eller �ere ansatte 

Reaksjonsgrad 
Antall ansatte 

Eks. oppfølgingstilsyn 

(N=490-1132) 

Kun oppfølgingstilsyn 

(N=13-58) 

Figuren nedenfor viser forskjellen på reaksjonsgraden for 
oppfølgingstilsynene sammenlignet med øvrige tilsyn i 
prosjektet.

Til tross for at oppfølgingstilsynene viser bedre resul
tat er, så har også disse et forbedringspotensial. Resultat et 
kan til en viss grad forklares med at disse tilsynene i flere 
sammenhenger har vært utvidet med nye tema og en 
mer omfattende kontroll.
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 10 - 19 ansatte  20 eller �ere ansatte 

Reaksjonsgrad 
Antall ansatte 
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Kun oppfølgingstilsyn 

(N=13-58) 
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Tannlege Eva Hasund og tannlegeassistent Grethe Pedersen arbeider godt sammen, og mener at gode lag er viktig både for 
pasienten og for arbeidsmiljøet.
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6. Bransjeresultater 

Helse- og sosialtjenester
Det er gjennomført 463 tilsyn innenfor sykehjem, alders
hjem og hjemmetjeneste. Den store andelen av besøkte 
virksomheter har flere enn 20 ansatte. Gjennomsnittlig 
antall reaksjoner ligger på 2,1 som gir en reaksjonsgrad 
på vel 70 prosent. Tilsynene omfatter 28.430 ansatte. 
Virksomheter med mellom 1019 ansatte har høyest 
reaksjonsgrad.  

Sektoren har et stort omfang av langtidssykefravær grun
net muskel og skjelettplager, og en økende andel av 
langtidsfravær skyldes psykiske lidelser. Det er også et 
høyt omfang av skader som følge av ulykker og volds
hendelser. Prosjektet har lagt vekt på hvordan disse for
holdene forebygges og hvordan avvik behandles i de 
besøkte virksomhetene. Det er gitt mange reaksjoner 
som går på manglende systematikk i HMSarbeidet og 
på manglende bistand fra BHT. Det er gitt 294 reak
sjon er som gjelder virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet. 56 
reaksjoner gjelder mangler knyttet til vernetjenesten. Ti 
prosent har fått reaksjoner som omhandler medvirkning, 
psykososiale arbeidsbetingelser og tilrettelegging. Reak
sjoner knytter seg også til manglende opplæring. Dette 
dreier seg i hovedsak om sykefraværsrutiner, bruk av 
avviksmeldinger og opplæring knyttet til brukerne, 
eksempelvis demente. Det ble også gitt reaksjoner som 
omhandler mellomledere og kartlegging av gap mellom 
oppgaver og tid.  

Tannhelse 
Det er gjennomført 199 tilsyn innen tannhelse tjeneste. 
Hovedvekten har vært innenfor privat tannhelse. 
Reaksjons prosenten er 69 prosent, noe som utgjør 550 
reaksjoner. Tilsynene omfatter 2025 ansatte. 

Arbeidstilsynet har laget fakta ark knyttet til tannhelse
tjenesten om arbeidsbetingelser og helsebelastninger.

Se http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid 
 = 238071 Denne informasjon har også blitt  delt ut og 
snakket om under tilsynene.

Det fremgår av STAMIs delrapport «Psykososialt arbeids
miljø», Årgang 9, nr. 11 2008, at lege/tannlege sekretær er 
og apotekteknikere i større grad enn andre opplever høyt 
arbeidstempo daglig. Disse yrkesgruppene er også blant 
dem som har særlig belastende arbeidssituasjon ved at 
de opplever kombinasjon av høye krav, lav kontroll og 
lav sosial støtte. Undersøkelsene er basert på hvordan de 
yrkesaktive selv opplever arbeidssituasjonen sin.

Arbeidet til tannlegene og tannhelsesekretærene 
består av mange statiske arbeidsstillinger som kan 
beskrives som ergonomisk hardt arbeid. Likeledes er 
kjemikaliehåndter ing, forebygging mot smitte (bakterier 
og virus), stikkskader og allergier viktig.  Målt etter diag
nose viser tall at 39 prosent av tjenestens sykefravær er på 
bakgrunn av muskel og skjelettlidelser. Dernest fulgte 
psyk iske lidelser som stod for 18 prosent av fraværet8. 

Overfor tannhelsetjenesten er det gitt 270 reaksjoner om 
mangler ved HMSarbeidet. Risikovurderinger peker seg 
ut som en gjentakende mangel. Erfaringene er at mange 
tannhelsetjenester ikke kan dokumentere hvordan de fak
tisk arbeider systematisk med HMS. Forklaringen her kan 
være at tannlegene er svært fagorientert og ellers overlater 
dette ansvaret uten at det i tilstrekkelig grad er formali
sert og tilrettelagt med hensyn til ansvars og myndighets
avklaringer. Nær 27 prosent av tannhelsetjenestene 
manglet også avtale med bedriftshelsetjeneste. Omtrent 
halvparten av de besøkte tannhelsetjenestene manglet 
dokumentasjon på rutine for oppfølging ved sykefravær.

«I utdanninga vår lærer vi ikkje noko om det å 
leie ei verksemd, null og niks». 
Uttalelsen kommer fra klinikksjef Inger-Johanne 
Nyland ved Tannlegesenteret Madlagården (TSMG)

8 Kilde; NAV 2011
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Allmennlegekontor
Det er gjennomført 128 tilsyn i allmennlegekontor. Her 
er det avdekket forholdsvis mange avvik når det gjeld er 
krav til HMSopplæring for ledere og verne ombud. 
Videre viste det seg at mer enn femti prosent hadde 
avvik når det gjaldt valg av verneombud. En av tre kon
tor manglet opplæring av ansatte med hensyn til hvor
dan de ville bli fulgt opp ved sykefravær og hvilke plikter 
og rettigheter de to partene har. Til tross for at nesten alle 
svarte positivt på at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte 
ble tatt med på arbeid med HMS, avdekket tilsynene at 
nesten 40 prosent manglet dokumentasjon på kartleg
ging, risikovurdering og handlingsplaner. Imidler tid ga 
tilsynene svært positive resultater når det gjelder rutiner 
for hvordan avvik skal meldes og følges opp. På spørsmål 
om nødvendig kompetanse hos personalansvarlige om 
krav til oppfølging og tilrettelegging for dem som even
tuelt sto i fare for å bli sykmeldt, mente samtlige arbeids
givere at egen kompetanse var tilstrekkelig. Legene er 
stort sett bra på oppfølgings og tilretteleggingsarbeidet 
knyttet til sine sykmeldte arbeidstakere, dette til tross for 
at tjue prosent manglet dokumentasjon på oppdaterte 
rutiner for sykefraværsoppfølging. 

Det ble videre avdekket manglende medvirkning fra 
BHT i dialogmøter med den sykmeldte. Dette må ses 
i sammenheng med at nesten halvparten av de besøkte 
allmennlegekontorene ikke hadde lovpålagt avtale med 
BHT. Nær ti prosent av dem som hadde atale med 
BHT manglet handlingsplan for bedriftshelsetjenestens 
bistand. Her skal deltakelse på dialogmøte være ett av 
samhandlingstiltakene. Mange oppga at de hadde gjen
nomført tilrettelegging for arbeidstakere som sto i fare 
for å bli sykmeldt. 

Flere av legekontorene hadde organisasjonsformer som 
DA, kontorfellesskap, og «ikke-juridiske personer». I følge 
Brønnøysund er betegnelsene kontorfellesskap og IKJP som 
organisasjonsform ikke lenger  «gyldige».  Innen utgangen 
av 2012 skulle alle disse virksomhetene ha mottatt brev fra 
Brønnøysund med beskjed om at de innen én måned måtte 
ha bestemt seg for en «gyldig» organisasjonsform og formelt 
avklare hvem som faktisk er øverste leder

NAV Stat
Det er gjennomført 57 tilsyn ved NAVs lokalkontorer 
(stat) over hele landet. Disse fordeler seg på lokal kontor er, 
fylkesnivå og Arbeids og velferdsdirektoratet. Ikke alle 
 fylkene har vært omfattet av tilsynsaktiviteten. Nær 80 
% av enhetenes kontorledere og verneombud var stats
ansatte. Lovpålagt HMSopplæring var i stor grad på plass. 
Reaksjonsgraden ligger på 45 prosent og dermed er denne 
gruppen blant dem med lavest gjennomsnittlig antall reak
sjon er. Tilsynene omfatter mer enn 1.635 ansatte. Funnene 
fra tilsynene avdekker mangler ved operasjonali sering av 
det overordnede helse, miljø og sikkerhets system. Dette 
gjelder blant annet kartlegging av reelle arbeidsmiljø
utfordringer og risikovurdering av disse forholdene. Stille
sittende arbeid, perioder med stor arbeidsmengde, belast
ninger knyttet til vanskelige brukersamtaler og fare for vold 
og trusler var noen av de utfordringer som ble påpekt. Det 
fremkom også mangler som gjelder  ut arbeidel se av hand
lingsplan som beskriver tiltak for å fjerne eller redusere farer 
og problemer i arbeidet. For øvrig fremgikk det at statlige 
og kommunalt ansatte stort sett har utviklet en  felles kultur 
og organisering av arbeids oppgaver som utgjør et godt fun
dament for videre samhandling. Medvirkning gjennom
føres på flere nivåer, men har et utviklings potensial som 
ivare tas gjennom pågående prosesser og i sam arbeid mel
lom ledelse og tillitsvalgte/verneombud. Sentralt AMU er 
en viktig arena i dette arbeidet.  

Kultur
Det ble gjennomført 265 tilsyn innenfor kultur. I gjen
nomsnitt er det gitt 2,4 pålegg til de virksomhetene som 
hadde mangler, noe som utgjør en reaksjonsprosent på 
66.  Rundt 50 prosent av tilsynene har vært gjennom
ført i virksomheter med mellom 519 ansatte, og det er 
denne gruppen som har fått flest reaksjoner. Kun 28 av 
de besøkte bedriftene hadde flere enn 20 ansatte. 

De som har fått flest reaksjoner er treningssentre og 
idrettslag. I de store idrettslagene med mer enn 20 
ansatte var imidlertid forholdene bedre. I motsetning 
til folkebibliotek som ligger lavest med gjennomsnitt på 
under ett pålegg per tilsyn, så har treningssentre et gjen
nomsnitt på fire reaksjoner. Kontrastene er altså store 
mellom de ulike undergruppene innenfor kultur. 
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Reaksjoner gjelder manglende systematisk HMSarbeid. 
Med unntak av kunst og kunstindustrimuseer, så har 
samtlige andre undergrupper også mangler med hen
syn til arbeidsavtale og minimumskrav. Treningssentrene 
topper med flest reaksjoner på dette temaet. I denne 
gruppen er de største manglene knyttet til valg av ver
neombud og opplæring for leder og verneombud. Når 
det gjelder rutiner for sykefraværsoppfølging, så ligger 
kulturbransjen totalt sett på nivå med gjennomsnitt i 
prosjektet. Det samme gjelder for ansattes kjennskap til 
rutiner. Det rapporteres også om at virksomhetene legger 
til rette for den enkelte, men at er mangler når det gjel
der oppfølgingsplaner og registrering av skader og ulyk
ker.  32 prosent av lederne mangler opplæring og nesten 
38 prosent av virksomhetene med ti eller flere ansatte, 
mangler verneombud. Det er et klart forbedringsom
råde for tiltak som gjelder kartlegging av arbeidsmiljøet. 
35 prosent har fått reaksjon på dette området, mens 
risikovurdering er gitt som reaksjon i over 45 prosent av 
de besøkte virksomhetene. Ledere uttrykker selv at de 
har tid til å arbeide med sykefraværsarbeid. Opp mot 80 
prosent av virksomhetene kunne vise til gjennomførte 
tilretteleggingstiltak. Et stort antall mellomledere sier seg 
tilfreds med egen HMSkompetanse. 

Varehandel
Prosjektet har gjennomført over 1700 tilsyn innen vare
handel. Tilsynene omfatter 19737 ansatte. Totalt sett 
har næringsgruppen en reaksjonsgrad på 70 prosent. Ser 
man bort fra apotek innenfor denne gruppen, vil reak
sjonsgraden fremstå noe høyere. Både små og store virk
somheter er besøkt. Mange har kjedetilknytning og til
gang til et overordnet HMSsystem. Utfordringene er 
at systemet ikke i tilstrekkelig grad kan dokumenteres 
levendegjort. Tilsynene har avdekket mangler i forhold 
til kartlegging og risikovurdering, manglende arbeidsav
taler og/eller innholdet i disse, mangler angående valg 
og opplæring av verneombud. 63 prosent av et utvalg 
på 1459 virksomheter hadde skriftlig rutine for oppføl
ging ved sykefravær på plass. Kun femti prosent av disse 
virksomhetene hadde gitt informasjon om rutinen til 
ansatte. Rundt 90 prosent av et utvalg som fikk spørs
mål om oppfølgingsplaner og gjennomføring av dialog
møter svarte positivt på at disse tiltakene gjennomføres. 
Varehandel er en bransje med over 350.000 sysselsatte 

(SSB). Det er en stor andel av kvinner, deltidsarbei
dende, unge og relativt mange ansatte fra ikkevestlige 
land. Det gis mye ansvar og krevende oppgaver til ledere. 
Disse forholdene kan være utfordringer når det kommer 
til opplæring av ansatte og ivaretakelse av det generelle 
HMSarbeidet. 

Apotek
Det er gjennomført 168 tilsyn i apotek. Tilsynene har 
omfattet 2554 ansatte. Reaksjonsprosenten ligger på  
52 %.  

Tilsynserfaringene viser at det generelt jobbes godt 
og systematisk med HMS innenfor apotekene. For de 
fleste var opplæring for ledere og verneombud på plass. 
Mange enheter, spesielt de som er kjedetilknyttet, har 
gode overordnede HMS systemer. Det er imidler
tid svært ulikt hvor tilpasset og implementert disse 
er på enhetsnivå. De fleste manglene innenfor HMS 
arbeidet, relaterte seg til kartlegging av reelle arbeids
miljøutfordringer, risikovurderinger og utarbeidelse av 
handlingsplaner. Rundt 30 prosent har fått reaksjoner 
for manglende risikovurdering. Avvikssystemene blir i 
stor grad benyttet til å melde om driftsmessige forhold 
som feilekspedisjoner og i liten grad til HMS relaterte 
avvik. Det kan ellers synes som om mange enheter har 
relativ stor utskifting på ledernivå, noe som kan være 
en HMSutfordring innenfor kompetanse, system atikk 
og dokumentasjon. Lovkravene til oppfølging av syke
meldte var i stor grad kjent og ble praktisert. Når det 
gjelder tilrettelegging og oppfølgingsarbeid knyttet til 
sykefravær, så fremstår kjedene noenlunde på samme 
nivå som øvrige hovedgrupper i prosjektet. Rutiner 
for oppfølging ved sykefravær er på plass, mens det 
ble avdekket mangler når det gjelder informasjon om 
 rutinen til ansatte. Når det gjelder tilrettelegging for 
ansatte med varig eller midlertidig funksjons ned
settelse så ble det uttrykt at dette var lettere å få til i 
større enheter. Ca. 23 prosent av de besøkte virksom
hetene manglet tiltak på dette. 27 prosent har gjennom
ført tilrette legging de siste to årene. Selv om bransjen 
ikke er pålagt, har de fleste enhetene valgt å knytte til 
seg bedrifts helsetjeneste. Tilsynene viste at samarbeids
avtalene i all hovedsak har vært hensiktsmessig og gitt 
apotek ene god bistand i HMS arbeidet.   



s. 30

Frisører
Det er gjennomført 125 tilsyn som omfatter 1161 
ansatte. Gjennomsnittlig reaksjonsprosent ligger på 
77prosent. Den største gruppen av besøkte virksom
heter har 19 ansatte. Disse har fått flest reaksjoner 
og omfattes først og fremst av mangler som angår til
knytning til og bruk av bedriftshelsetjeneste. Her ble 
det totalt gitt 114 påleggspunkt. De fleste påleggs
punkt er gjelder systematisk HMSarbeid og kartleg
ging og risikovurdering av arbeidsmiljøet. Rundt 40 
prosent hadde ledere uten lovpålagt HMSopplæring. 
Flere manglet rutine for sykefraværsoppfølging. Reak
sjonene viser ellers at bransjen har en utfordring med 
å få på plass verneombud, og valg og tilrettelegging for 
dette arbeidet. Videre avdekket tilsynene manglende 
arbeidsavtaler eller mangler i forhold til arbeidsmil
jølovens minimumskrav til innholdet i arbeidsavtalene. 
Det er også gitt noen reaksjoner som gjelder mangler 
ved  oppbevaring og bruk av stoff kartotek for helse
farlige stoffer. 

Undervisning
 «På lag» har gjennomført 88 tilsyn innenfor undervis
ning. Over 70 prosent av tilsynene har resultert i pålegg. 
Tilsynene omfattet 3120 ansatte.  For det meste gjelder 
reaksjonene manglende systematisk og forebyggende 
HMSarbeid og mangler ved krav om godkjent bedrifts
helsetjeneste og bruk av denne tjenesten. Undervis
ning er den hovedgruppen som har størst differanse i 
gjennomsnitt antall påleggspunkt når en sammenlig
ner mellom dem som har fått pålegg om bedriftshelse
tjeneste og dem som ikke har fått pålegg på dette tema. 
Det gis altså færre reaksjoner til de virksomhetene som 
har avtale og benytter seg av bistand fra bedriftshelse
tjenestene. 

I en av Arbeidstilsynets tidligere satsinger9 innen under
visning ble det avdekket psykososiale og organisa toriske 
arbeidsmiljøutfordringer. Dette gjaldt blant annet høy 
arbeidsbelastning, hyppige og store omstillinger og 
endringer og konflikter. Mye tydet på at disse organisa
toriske og psykososiale arbeidsmiljøutfordringene frem
deles er tilstede innenfor arbeidsmiljøet ved under
visning og at det er et  forbedringspotensial når det 
gjelder å fange opp slike utfordringer på et tidlig tids
punkt. Ni virksomheter fikk pålegg relatert til kartleg
ging av kompetanse og/eller kompetansehevende tiltak 
overfor arbeidstakere som har til oppgave å lede eller 
kontrollere andre slik at arbeidet utføres på en helse og 
sikkerhetsmessig forsvarlig måte. 

Faglig, vitenskapelig og 
teknisk tjenesteyting
Gruppen omfatter blant annet dyreklinikker, forskning 
m.m. Det er gjennomført 20 tilsyn som omfatter 295 
ansatte. Reaksjonsgraden ligger på 65 prosent. Flest 
reaksjoner er gitt i forhold til opplæring av verne ombud 
og medvirkning ved utforming, gjennomføring og opp
følging av virksomhetens systematiske HMSarbeid. 
Rundt halvparten av dem som fikk reaksjoner, manglet 
rutine for oppfølging av sykmeldte og dette reflekteres 
også på reaksjoner knyttet til informasjon og oppfølging 
i sykefraværsarbeidet.

Overnatting- og serverings-
virksomhet 
Det er gjennomført 77 tilsyn som omfatter 1134 ansatte. 
Nesten åtte av ti virksomheter fikk reaksjoner. Det inne
bærerat denne bransjen er blant dem som har fått høyest 

9   «Med skolen som arbeidsplass» fra 2009-2010

7. Annen tjenesteyting
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reaksjonsgrad blant alle besøkte hovednæringsgrupper. 
Virksomhetene omfattes av store arbeidsmiljøutfor
dringer, blant annet gjelder dette mange deltidsansatte, 
utstrakt bruk av skift/turnus og mange ufaglærte. Høyt 
arbeidstempo og jobbintensitet forekommer hyppig. 
Næringens ansatte kan oppleve seksuell trakassering, 
vold og trusler. Mangler som er avdekket under tilsyn 
gjelder blant annet kartlegging og risikovurderinger av 
disse forholdene. Ellers er det avdekket mangler som 
gjelder samarbeidsavtale med BHT, opplæring av  øverste 
leder,  valg og opplæring av verneombud og sykefraværs
oppfølging.  

9   «Med skolen som arbeidsplass» fra 2009-2010

Bygg- og anleggsvirksomhet
Det er gjennomført 30 tilsyn som omfatter 729 ansatte. 
Tilsynene har en reaksjonsprosent på 67. Arbeidsgiverne 
har HMSopplæring. Det utarbeides oppfølgingsplaner, 
verneombud er valgt, ansatte medvirker og virksomhet
ene er gode på oppfølging og tilrettelegging. Bygg og 
anleggsbransjen kan bli bedre på opplæring av ansatte 
når det gjelder internkontrollrutiner. De store virksom
hetene har fått flest reaksjoner, noe som skiller seg ut 
fra øvrige resultater med hensyn til virksomhetsstørrelse. 
Gjennomsnittlig skårer denne bransjen best på krav om 
HMSopplæring for ledere. 
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Konklusjoner
Det er funnet mange eksempler på at virksomheter i pro
sjektet mangler bevissthet om arbeidsmiljøbetingelser 
som kan føre til helseskader og fare for utstøting i egen 
virksomhet. Mange av virksomhetene følger ikke opp 
arbeidsmiljølovens og internkontrollforskriftens bestem
melser godt nok. Spesielt gjelder dette risikovurderinger 
og sammenhengen mellom kartlegginger og iverksetting 
av tiltak. 

HMS systemets primære oppgave er å sikre at hensynet 
til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. 

8. Konklusjoner, anbefalinger og konkrete råd til 
virksomheter

For å vite hva arbeidstakerne faktisk kan bli utsatt for 
av ulykker og uheldige belastninger, må det gjennom
føres en systematisk prosess for å kartlegge alle poten
sielle farekilder og gjøre en kvalifisert risikovurdering. 
Der etter må det settes i verk tiltak for å hindre at ulyk
ker og skader oppstår.

Arbeidstilsynet har gjennom pålegg stilt betingelser til 
nesten 2600 virksomheter. Dette har igangsatt mange 
ulike prosesser og de igangsatte tiltakene omfatter mer 
enn 95 000 ansatte. Flere virksomheter har etter til
syn fattet interesse og uttrykt at de ønske å inngå IA 
avtale. Mange av de besøkte virksomhetene har fått 
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«Skal man beskytte seg, må man først vite  
hva man skal beskytte seg mot.»

om sin rolle. Opplæring av leder. Kjeden har inngått 
avtale med BHT, og virksomheten samarbeider mer 
med BHT.»

➼ «Det har blitt økt fokus på nærversarbeid og mer 
samhandling mellom ledere og ansatte. Omstruk
turering av gruppeledernes arbeidsoppgaver og mer 
fokus på opplæring av disse. Tillitsvalgte var inntatt i 
«arbeidsmiljøgrupper» fra 2011.» 

➼ «Virksomheten har utarbeidet rutiner. Disse er gjen
nomgått og skal oversettes til engelsk pga. mange 
polsk ansatt.»

➼ «Daglig leder hadde fått mer kunnskap når det gjaldt 
rutiner for oppfølging. Var veldig fornøyd etter sist 
tilsyn og for at påleggspunkt var lukket.»

➼ «Reaksjon etter forrige tilsyn var blant annet en 
kartlegging av mellomlederes situasjon med hensyn 
til arbeidsmengde og oppgaver. Dette har resultert 
i omdisponeringer og mer tid til lederoppgaver og 
administrasjon. Planlagt nærværsmål for årene fram 
til 2014».

Kommentarer fra prosjektets inspektører:

➼ «Positive til besøk fra Arbeidstilsynet. Arbeider syste
matisk med HMS.» 

➼ «Virksomheten viste til at det ble litt «snurt» etter 
pålegg ved siste tilsyn, men at de hadde lært mye 
av den prosessen som pålegget hadde gitt krav om. 
Udelt positiv til utviklingen, både systematisk – sær
lig mot opplæring og ikke minst i forhold til å tenke 
forebyggende. Hadde lært mye av tilsynet.»

➼ «Dette var virksomhetens tredje tilsyn. Fra å ikke ha 
noe på plass har de erfart at kartlegging av arbeids
miljøet, økt informasjon til de ansatte og samarbeid 
med BHT gjør at de ikke har sykefravær som er 
arbeidsrelatert.»

➼ «Hadde fått større arbeidspress og andre utfordringer 
pga. stadig færre ansatte og større krav fra kjeden, så 
nyttig med oppfølgingstilsyn og veiledning.»

 fastere rutiner og strukturer. Eksempler er organisering 
av medvirkningsarenaer og samhandling mellom ledelse 
og vernetjeneste og ansatte. Prosjektet har også mottatt 
positive tilbakemeldinger som knytter seg til krav om 
organisasjonskart som tydelig viser ansvars og oppgave
fordeling i forhold til arbeids og HMSoppgaver. 

Gjennom prosjektet har Arbeidstilsynet klart bidratt til å 
øke kompetansen og kunnskap hos ledere og ansatte om 
oppfølging av IAavtalen. Særlig gjelder dette i forhold 
til systematisk HMSarbeid, men også når det gjelder 
arbeidsmiljølovens krav om tilrettelegging og oppfølging 
av sykmeldte. 

Tilsynserfaringer i prosjektet synliggjør behovet for å 
jobbe systematisk og forebyggende for å få til gode resul
tater i arbeidsmiljøet. Medvirkning preget av god dialog 
og tillit mellom de ulike rollene, og god kompetanse og 
avklarte ansvarslinjer i arbeidsmiljøarbeidet, vil bidra til 
å sette virksomheten i stand til å arbeide konstruktivt 
internt og med eksterne ressurser. Å reparere der og da 
når uheldige tilfeller oppstår gir kortvarig effekt. Erfa
ringer og forbedringspunkter må settes i system, slik at 
arbeidsmiljøet utvikles videre. Nedenfor vises eksempler 
på nyttige erfaringer og noen konkrete råd til virksom
heter. 

Inspektørenes notater og virksomhetenes kommentar 
etter oppfølgingstilsyn:

➼ «Leder og VO har gjennomført HMSopplæring, og 
er kjent med krav i forhold til IA arbeid.»

➼ Leder og verneombud er mye tryggere i rollen.  
VO er nylig gjenvalgt. Det er ansatt restaurantsjef 
slik at daglig leder får frigitt mer tid drift, personal og 
HMSarbeid. Har jobbet bra sammen med BHT.»

➼ «Sterkere fokus på muskel og skjelett som årsak til 
sykefravær. Flere på kurs. Ledergruppen har vært på 
møte med gruppe av leger for å diskutere hvordan 
man kan samarbeide mer effektivt slik at dialog/
kommunikasjon skal kunne bidra til mindre sykefra
vær og bedre tilrettelegging og oppfølging. Økt bruk 
av BHT og dette spesielt inn mot gravide arbeids
takere. Økt fokus på opplæring, faste personalmøter 
og verneombudet informerer alle nye om sin rolle.»

➼ «Økt bruk av BHT og dette spesielt inn mot gra
vide arbeidstakere. Økt fokus på opplæring, faste 
 personalmøter og verneombudet informerer alle nye 
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Anbefalinger og konkrete råd 
til virksomheter

Sats på økt HMS-ressursene i virksomhetene
Prosjektets anbefaling er at både bransjeorganisasjoner 
og enkeltvirksomhetene avsetter tilstrekkelige ressurser 
til HMSarbeid. Ikke minst gjelder dette krav om grunn
leggende kartlegginger og risikovurderinger av virksom
hetenes reelle arbeidsbetingelser. Dette vil bidra til å øke 
grunnlaget for virksomhetenes arbeidsmiljøkunnskap og 
nødvendige handlinger innenfor HMSarbeidet. 

Sats på økt HMS-kompetanse
Å styrke kompetansen på HMSarbeid gir klar effekt. 
Virksomhetens kompetanse innen HMSarbeid er 
avgjørende for å utvikle et godt arbeidsmiljø. 

Sats på tidlig dialog mellom ansatte og nærmeste 
leder
Informasjon og opplæring som angår virksomhetens 
rutine for tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte gir 
plikter og rettigheter for den ansatte. Uten at leder på et 
tidlig tidspunkt får signaler om behov for særskilt tilret
telegging, vil det fra leders side være vanskelig å jobbe 
forebyggende for å hindre sykefravær. Ansatte må stimu
leres til å ta opp sitt konkrete tilfelle og gi leder mulig
het for tilrettelegging.  Hver enkelt ansatt har ansvar for 
å si fra om egen funksjon og varsle hvis det er fare for 

sykefravær. Forutsetningene for at dette skal gjøres ligger 
i å utvikle tillit og felles holdninger til å være løsnings
orientert. 

Sats på handling 
Mange virksomheter har utarbeidet mål og rapporte
ringskrav knyttet til sitt HMSarbeid uten at dette fun
gerer som forutsatt. Planer er ikke ensbetydende med 
handling. Virksomheter anbefales å kontrollere sin 
arbeidsmiljøtilstand, slik at forbedringer kan iverksettes. 
Virksomhetenes egne rapporteringskrav må utarbeides 
slik at man får en god oversikt over hvordan det syste
matiske HMSarbeidet faktisk fungerer. Et viktig bidrag 
vil være at evaluering og utvikling av HMSarbeidet set
tes på dagsorden i ledermøter, AMU og i samhandling 
mellom ledere med personalansvar og ansattes represen
tanter og den enkelte ansatte.

Sats på bruk av arbeidsmiljøutvalget (AMU)
Virksomhetens ledelse må sammen med tillitsvalgte og 
verneombud ha system for evaluering og kontroll av at 
arbeidsmiljøutvalgene (AMU) fungerer etter intensjonen i 
arbeidsmiljøloven. I dette ligger at ledelse, vernetjeneste og 
tillitsvalgte skal sikre medvirkning fra ansatte på alle nivå, 
blant annet gjennom verneombud og tillitsvalgte. Det bør 
beskrives hensikt og formål med arbeidsmiljøutvalget og 
eventuelle underutvalg, der det tydelig bør fremgå hvilke 
saker som skal behandles og på hvilket nivå i virksomhe
ten. Referater fra møtene er viktig for videre oppfølging.  

Sats på god bestillerkompetanse og aktiv bruk av 
bedriftshelsetjenesten
Godkjente bedriftshelsetjenester skal bidra til at virk
somhetene settes i stand til å mestre arbeidet med HMS. 
Arbeidstilsynet anbefaler at virksomhetene i mye større 
grad enn det som er status i dag, tar  initiativ til et tet
tere samarbeid med sin godkjente bedriftshelsetjeneste. 
Det er viktig at bistand fra bedriftshelsetjenesten  brukes 
som et verktøy i det forebyggende HMSarbeidet og at 
bedriftshelsetjenesten trekkes inn som nøytral part og 
bistår med sin kompetanse i oppståtte, uønskede situ
asjoner. For å utvikle god bestillingskompetanse er det 
vesentlig å utvikle god relasjon og kjennskap til bedrifts
helsetjenestens ressurser og kompetanse.

«Den viktigste kapitalen i min bedrift, er mine 
ansatte» (maritim teknologibedrift på Ytre 
Sunnmøre), «Vi tjener på å ha et godt arbeids-
miljø», «Vi gjør det vi kan for å beholde våre 
medarbeidere», «Vi sliter med å få tak i dyk-
tige folk og gjør det vi kan for å beholde dem 
vi har».
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Tilrettelegging
En undersøkelse utført for Nordisk Ministerråd i 2007, 
ble respondentane bedt om å svare på følgende påstand; 
«Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdoms-
periode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg”. 

92 % av de norske arbeidstakerne sa seg enig i denne 
påstanden. 
Dette viser at arbeidsgivers tilrettelegging for arbeids
taker ved nedsatt funksjons eller arbeidsevne, har stor 
betydning.

Tilrettelegging kan omfatte stadige justeringer, tilpassin
ger eller omfordeling av arbeidsoppgaver og arbeidsor
ganisering. Det er viktig at virksomheten sammen med 
ansatte drøfter hva som skal være holdningen i virksom
heten. Eksempelvis ved å sette ord på hva som er «rett
ferdig» tilrettelegging, utvikle oversikt over hvilke tiltak 
og «regler» for tilrettelegging som skal gjelde, og hvilke 
forventninger de ansatte har til tilrettelegging. Positiv 
innstilling oppnås gjennom informasjon, samarbeid, og 
medvirkning for ansatte og tillitsvalgte. 

Arbeidstilsynets anbefaling er at virksomhetene job
ber aktivt med sitt HMSarbeid og fokuserer på et 
inklu derende arbeidsmiljø der dialog og samhandling 
blir priori tert. Effekten vil være å hindre utstøting og 
 redusere sykefravær gjennom økt trivsel, mestring og 
motivasjon. Det er viktig at virksomheter bruker de erfa
ringer de opparbeider fra oppfølgingsarbeidet til å for
bedre og utvikle det systematiske HMSarbeidet.

Prosjektaktivitetene i «På lag» har synliggjort at det  ligger 
et stort forbedringspotensial innenfor alle de besøkte 

bransjene når det gjelder å levendegjøre og systematisere 
arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Virksomhetenes 
arbeidsmiljøbetingelser kan styres og påvirkes – både fra 
eiere, daglige ledere og med medvirkning fra ansatte.

Det ligger ellers store muligheter for å kutte kost nader 
i virksomhetene ved å redusere sykefravær gjennom 
 trivsel og mestring. Dette påvirkes av hvordan virksom
heten tilpasser sine ressurser gjennom et hensiktsmessig 
HMSarbeid. 

Uønskede konsekvenser i arbeidsmiljøet kan forebygges 
ved å tilpasse krav om produksjon og effektivitet i for
hold til arbeidsmiljøfaktorer. Tid, arbeidsmengde, priori
tering av oppgaver, bemanning og kompetanse er viktige 
betingelser for et godt arbeidsmiljø. Det samme gjelder 
godt og relevant arbeidsverktøy og medvirkning.  Selv
styring/kontroll, pauser, god kommunikasjon, avklarte 
forventninger og krav både fra leders og arbeidstakers 
side, god planlegging og organisering – god aktivitets
flyt, klar oppgave og rollefordeling er også viktige fakto
rer for et godt og inkluderende arbeidsliv. 

Godt systematisk arbeid med helse, miljø og sikker
het kan gi økt lønnsomhet. Dette betinger imidlertid at 
ansatte trives på arbeidsplassen og mestrer sine arbeids
oppgaver og at ledelse utøves med fokus på partssamar
beid, nærversarbeid og inkludering. Gjennom dette kan 
omfanget av skader, ulykker og sykefravær i arbeidslivet 
reduseres.

«Lykken er å få bruke sine talenter i fellesskapet» (Aristo-
teles).

Godt arbeidsmiljø krever at alle jobber på lag. 
- lykke til!

Norden
(n=5000)

Norge
(n=1000)

23 14 81

224 92
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