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Arbeidsmiljø handler om arbeidet
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"Det livet folk lever på 
arbeidsplassen hver dag: 

Forståelse av arbeidsmiljø 
som ferskvare"

Photos from Pexels
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… hvordan arbeidet er organisert og lagt til 
rette, og hvordan arbeidsplassen er 
utformet og innredet, for det arbeidet som 
virksomheten utfører

Organisatorisk arbeidsmiljø

3

Måten arbeidet er 
organisert på, skal være slik 

at arbeidstakerne ikke 
utsettes for uheldige fysiske 
eller psykiske belastninger.

De organisatoriske 
arbeidsmiljøfaktorene 
må ses i sammenheng 

med andre deler av 
arbeidsmiljøet



Psykososialt 
arbeidsmiljø
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Psykososialt
arbeidsmiljø
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Psykososialt 
arbeidsmiljø
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Velferdstiltak Arbeidsmiljøtiltak

Velferdstiltak (ofte kalt trivselstiltak) 

• Fruktkurver

• Trening i arbeidstid

• Sosiale treff utenom jobb

• Gaver 

• Kaffepauser 

Velferdstiltak alene er ikke nok for å skape 
et sunt forebyggende arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøtiltak

• Kunnskapsbasert

• Behovsbasert
• Konkret og tilpasset kontekst

• Systematisk og vedvarende
• Systematisk implementering 

• Deltagende prosess – medvirkning og involvering

• Kontinuerlig prosess og evaluering



• Helhetlig fokus - balansekunst!

• Virkemidler og tiltak som kan bidra til å 
fjerne risikofaktorer for sykdom, skader, 
fravær og frafall i det 
• Fysiske,
• Ergonomiske,
• kjemiske og biologiske,
• psykososiale og organisastoriske arbeidsmiljøet

• Beskyttende faktorer som forebygger
uhelse

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid
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Partssamarbeid og 
forebyggende arbeidsmiljø
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Hva er et godt forebyggende arbeidsmiljø-
arbeid, og hvordan bidrar partssamarbeidet 
til dette?

• Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

• Kvalitativ metode med datainnsamling gjennom 
workshoper med 13 utvalgte casevirksomheter

• 13 praksishistorier og 18 intervju

• Forskningsrapport lansert 24. oktober 2018

Foto: www.shutterstock.com

https://www.regjeringen.no/contentassets/c89014aac25b4e39b24b1b0fe8c9195e/rapport-partssamarbeid-og-forebyggende-
arbeidsmiljo-2018.pdf
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Eksempler på forebyggende arbeidsmiljøtiltak i 
praksis 
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Eksempler på forebyggende arbeidsmiljøtiltak i 
praksis 



Fem indikatorer på godt forebyggende 
arbeidsmiljøarbeid i praksis

1. Arbeidsmiljø på dagsorden som "ferskvare" – et kontinuerlig og 
strukturert arbeid

2. Fokus på nærvær, før fravær 

3. Tilrettelegging og tilpasning av arbeid som forebyggende tiltak

4. Et konstruktivt tilbakemeldingsklima

5. Samarbeid, involvering og ansvar – "Dra lasset sammen"
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Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis -
noen råd på veien 

• Praksisfeltet må definere hva et forebyggende 
arbeidsmiljøarbeid er

• Identifiserer arbeidsmiljøutfordringer og måling av 
resultater

• Se på virksomhetenes utfordringsbilde

• Utvikle forebyggende arbeidsmiljøtiltak -
oppfølgning av disse

• For at et tiltak skal være formålstjenlig må det 
samsvare med utfordringsbildet! 14



Partssamarbeidets 
rolle i 

arbeidsmiljøarbeidet
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Lederrollen i partssamarbeid om arbeidsmiljø

• Partssamarbeid kan ikke brukes som "abdisering": Lederen har hovedansvaret for 
arbeidsmiljøtilstanden

• Lederen må ha "tilgang" til arbeidsmiljøet – tilstede og synlig i ansattes 
arbeidshverdag

• Høy anerkjennelse av TV og VO og den gjensidige avhengigheten mellom rollene

• Ser på tillitsvalgte som en kvalitetssikrer og kompetanseressurs - øker den 
samlede ledelsesressursen

• Lederen må bygge varige strukturer for partssamarbeid om arbeidsmiljø for å 
redusere avhengigheten av enkeltpersoner

• Balansegang mellom individ og organisasjon – lederen må evne å løfte blikket
16



Tillitsvalgtsrollen i partssamarbeid om arbeidsmiljø

• Tillitsvalgte ansvarliggjør og "korrigerer" ansatte i utvikling av egne 
arbeidsmiljø

• Tar en aktiv, utviklingsorientert og strategisk rolle - men dette fordrer 
kompetente og informerte tillitsvalgte

• Driftsnære plasstillitsvalgte – TV må ha tilgang til medlemmene sine og 
prioritere å være "lyttepost" og i dialog med ansatte for å kunne ta en aktiv 
rolle i forebyggende arbeid

• En strategisk utviklingsrolle på et kollektivt nivå krever samarbeidende 
tillitsvalgte på tvers av fagforeninger – arbeidsmiljøutfordringer handler om 
jobbinnhold og ikke utdanningsbakgrunn17



Verneombudsrollen i arbeidsmiljøarbeidet
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Påse at det er struktur i 
arbeidsmiljøarbeidet
Være en aktiv og 
utviklingsorientert rolle

Må gjøre seg synlig 
for de ansatte 
Tydeliggjøre hva 
rollen innebærer

En driftsnær
verneombudsrolle 
– lokale 
verneombud vet 
hvor "skoen 
trykker"

Strukturendringer 
kan utfordre 
praksisnære 
verneombud

Partssamarbeid 
med 
verneombudene –
en del av 
partsteamet om 
arbeidsmiljø



 Forståelse av arbeidsmiljø som ferskvare
 Skreddersydde tiltak og helhetlig fokus

 Fokus på nærværsfaktorer
 Støttende og engasjerende ledere med tilgang til 

arbeidsmiljøet
 Involvering og ansvarliggjøring av ansatte

 Prioritering av arbeidsmiljøarbeid fra øverste ledelse
 Bruk av tilgjengelig kompetanse og støtte i det eksterne 

miljøet
 Driftsnære og kompetente tillitsvalgte og verneombud

 Felles ansvarliggjøring av ansatte i forhold til plikter og 
rettigheter

 Fast struktur på partssamarbeidet
 Godt samarbeid mellom fagforeninger

Suksesskriterier
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Ensomme ledere og ensomme tillitsvalgte
Manglende støtte og oppfølging etter 

"prosjektslutt"
Holde fokus over tid
Økonomi (både tiltak og opplæring)
Manglende tid til kollektive prosesser som 

involverer hele ansattegruppen
Usynlige verneombud
Tid avsatt til tillitsvalgts- og 

verneombudsrollen
Organisatoriske strukturendringer i 

tillitsvalgts- og verneombudsrollen

Barrierer
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• Driftsnært arbeidsmiljøfokus - et godt forebyggende 
arbeidsmiljøarbeid tar utgangspunkt i det livet folk lever på 
arbeidsplassen hver dag

• Forebygging innebærer å rigge organisasjonen til å være i forkant av 
seg selv – krever strukturer for jevnlig dialog mellom partene på 
arbeidsplassen for å diskutere arbeidsmiljøtilstanden og praksis for å 
involvere ansatte 

• Aktive tillitsvalgte og verneombud kan løfte frem medvirkningsplikten

• Et godt forebyggende arbeid krever synlige og tilgjengelige ledere, 
tillitsvalgte og verneombud med tilgang til ulike deler av 
arbeidsmiljøet

• Partssamarbeidet på arbeidsplassnivået er en motor for forebyggende 
arbeidsmiljøarbeid – skaper stor og utvidet ledelseskapasitet 
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Konklusjon - hva er godt arbeidsmiljøarbeid og hvordan 
bidrar partssamarbeidet til dette?



Teknologi for et bedre samfunn

Takk for meg! 
sylvi.thun@sintef.no

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/partssamarbeid-og-forebyggende-
arbeidsmiljoarbeid/id2616831/
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