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Litt om Arbeidstilsynet 

 Jobber for at arbeidslivet skal være seriøst, trygt og 
inkluderende

 Vi vil at alle arbeidstakere skal være like friske når 
de går hjem fra jobb som da de kom

 Tilsynsansvar for alle bransjer i landbasert arbeidsliv

 Jobber risikobasert
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Arbeidsmiljø handler om arbeidet!

 Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet

 Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og krever derfor ulike tilnærminger 

 Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetenes resultater 
og produktivitet



Hva ser Arbeidstilsynet på tilsyn angående 
forebygging?
 Virksomhetene har i hovedsak blitt flinkere til å 

forebygge

 Mange virksomheter reparerer når skade og sykdom 
har oppstått istedenfor systematisk å forebygge at det 
oppstår 

 Manglende kunnskap om kravene til kartlegging og 
risikovurdering 

 Manglende kunnskap om det forebyggende 
perspektivet som ligger bak disse kravene



Hva ser Arbeidstilsynet på tilsyn angående 
forebygging? (forts.)
 Mange virksomheter ser på forebygging kun som en 

lovpålagt oppgave, heller enn at det er en naturlig del 
av det daglige arbeidet i virksomheten

 Fortsatt mye å gå på før alle virksomheter forstår 
sammenhengen mellom forebyggende tiltak i 
arbeidsmiljøet og fysiske og psykiske belastninger, 
sykdom og sykefravær

 Andre virksomheter har oppdaget at et godt 
forebyggende arbeid vises på bunnlinja og ser på 
forebygging som et fortrinn



Hva gir Arbeidstilsynet mange pålegg om?

 Innføring og utøving av systematisk arbeidsmiljøarbeid

 Manglende rutiner og der de foreligger kjenner ofte 
ikke arbeidstakerne til dem

 Manglende medvirkning fra verneombud, ansatte og 
tillitsvalgte og møteplasser for å sikre medvirkning

 Manglende opplæring innen HMS for arbeidsgiver, 
verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg



Hvorfor er forebyggende arbeidsmiljøarbeid      
vanskelig å prioritere ?



De som lykkes

Medvirkning fra 
arbeidstakerne

Sørger for opplæring

Systematisk forebyggende 
arbeidsmiljøarbeid

Har ledere som 
organiserer arbeidet på 

en god måte

Kartlegge

VurdereTiltak

Ny 
gjennomgang



Kort fortalt:

De som lykkes har gode ledere som samarbeider med de 
ansatte om å forbedre arbeidsmiljøet, alle har den 
opplæringen og kompetansen de trenger, de har god 
oversikt over farer og utfordringer i virksomheten og de 
setter inn tiltak som fører til en bedre organisering av 
arbeidet og forhindrer at helsebelastninger, sykdom og 
skader oppstår i første omgang. 



Systematisk arbeidsmiljøarbeid er:

► å skaffe oversikt = å være føre var 
► å identifisere risikoen = finne ut hva som kan gå galt og hvorfor det kan gå galt
► å sette inn tiltak = gjøre noe med det
► å evaluere = finne ut om tiltakene fungerte, ev. justere kursen  

Å se hva som kan bli et problem,
og gjøre noe med det! 



Noen råd på veien

 Sett forebygging på agendaen, vær pådrivere

 Sørg for at arbeidsmiljøarbeidet er systematisk og jevnlig, ikke tilfeldig og 
skippertak

 Vær tydelig på organisering av arbeidet og rolleavklaringer: hvem har 
ansvar for hva og hvem skal gjøre hva

 Jobb kunnskapsbasert, - bransje, virksomhet, og tiltak som virker



Noen råd på veien

 Koble kunnskapen om hva som virker med erfaringene arbeidstakerne har, 
da finner man gode løsninger som er tilpasset virksomheten

 Tiltakene må primært rettes mot virksomhetsnivået og ikke 
enkeltarbeidstakere

 Finn ut om tiltakene fungerer, hvis ikke, endre kurs

 Bruk gjerne de gode hjelperne som verneombud og 
bedriftshelsetjenesten
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Ledermøte i mars 2018
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Hvordan fungerer Risikohjelpen?

• Gratis
• Kan brukes anonymt – kun bruker har tilgang til data

• Brukeren: 
• Tar stilling til foreslåtte risikoforhold eller tema
• Får forslag til tiltak – vurderer om foreslåtte tiltak allerede er gjennomført
• Kan legge til egne risikoforhold
• Kan legge til egne tiltak
• Kan legge til ansvarlig og frist for gjennomføring av tiltakene

• Handlingsplan viser tiltak som skal utføres og hvilke tiltak som er utført 
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Arbeidstilsynets svartjeneste: 
73 19 97 00

svartjenesten@arbeidstilsynet.no

Mer kunnskap og informasjon får du her:

www.arbeidstilsynet.no Facebook og twitter



Takk for oppmerksomheten!
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