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Hvordan bruke kunnskapen fra det nasjonale 

overvåkingssystemet av arbeidsmiljø og helse? 

 

 

 

Statens arbeidsmiljøinstitutt 

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) 
 

www.stami.no 

 

Besøksadresse: Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo 

Postadresse: Pb 5330 Majorstuen, 0304 Oslo 

 

 

  

http://www.stami.no/
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Oppgave 1. 

Det nasjonale overvåkingssystemet tar utgangspunkt i en risikotankegang. Dvs vi presenterer 

fordeling av ulike arbeidsmiljøeksponeringer/-belastninger og helseutfall/skader/sykefravær i ulike 

yrker og næringer. 

En oversikt over yrker og næringer finner du ved å gå inn fra forsiden på portalen under fanen Andre 

faktorer/Vedlegg. 
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NOA overvåker 47 yrker og 17/26 næringer i norsk arbeidsliv. Grunnen til at vi ikke overvåker flere 

yrker i detalj er på grunn av begrenset datatilgang. På disse sidene får dere kun oversikt over yrkene 

og næringene som vi overvåker. For mer detaljer om eksponeringer og helseutfall må dere går tilbake 

til startsiden og velge derfra. 

 

Bruk søkefunksjonen under ‘Yrker’ som vist nedenfor for å lete etter ditt yrke (for eksempel 

‘fysioterapaut’). Det er mulig at du ikke finner eget yrke – ta da utgangspunkt i noe som likner. 
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Oppgave 2. 

Ta utgangspunkt i eget yrke, f eks politi, sykepleier, lektor, grunnskolelærer, førskolelærer. Finner du 

ikke eget yrke – ta utgangspunkt i noe som likner. 

Fra forsiden – gå inn i ARBEIDSMILJØPROFILER og finn din yrkesprofil.  

Som du ser presenterer vi mange ulike arbeidsmiljøprofiler. Avhengig av problemstilling kan det være 

aktuelt å ta utgangspunkt i næringsprofilen, utdanningsprofil eller en av de andre. 

Arbeidsmiljøprofilene/risikoprofilene gir et oversiktsbilde over utbredelse av ulike eksponeringer og 

helseplager i yrker, næringer mv sammenliknet med gjennomsnittet for hele yrkesbefolkningen. Husk 

at profilene er kun et øyeblikksbilde og sier ikke noe om utvikling over tid. 
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Til refleksjon: 

Lyser det noen varsellamper i arbeidsmiljøprofilene?  

Se etter om stolpene ligger på høyre side (dvs tallverdier høyere enn 1 – høyere risiko) eller venstre 

side (dvs tallverdier lavere enn 1 – lavere risiko). 

 

Sammenlikningen er gitt som en relativ risiko (RR) med gjennomsnitt = 1 (alle yrkesaktive).  

Verdier større enn 1 tilsvarer en økt risiko, og RR mindre enn 1 tilsvarer en redusert risiko. For 

eksempel er RR = 2 dobbel risiko og 0,5 halvert risiko. Hvis tallverdi ikke er oppgitt, betyr det at 

verdien er sensurert på grunn av for få respondenter i datautvalget. 

 

 Arbeidsmiljøprofilene må ses i sammenheng med kunnskap om eget arbeid, på egen arbeidsplass 

 Hvilke data/erfaringer har vi hos oss som er relevante i denne sammenheng og som kan bidra til 

å belyse problemstillingen? 

 

Peker relaterte indikatorer i samme retning?  

– Vurder eksponering i sammenheng med helse/sykefravær/skader 

 

Eksempel 

Støy kan gradvis eller umiddelbart gi nedsatt hørsel og øresus avhengig av lydtrykknivå og 

eksponeringstid. 

 Rapporteres det høy forekomst av støyeksponering?  

 Er det samtidig høy forekomst av arbeidsrelatert nedsatt hørsel (selvrapportert)? 
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Støyeksponering er den best dokumenterte risikofaktoren for hørselsskade i 

arbeidsmiljøsammenheng. 

 Hvilke yrkesgrupper er behandlet i spesialisthelsetjenesten i Norge? 
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Oppgave 3.  

Ta utgangspunkt i en av eksponeringsfaktorene som du tenker er interessant å vite noe mer om eller 

som utmerker seg i valgte yrke sammenliknet med resten av yrkesbefolkningen. 

Eksempel: Vold og trusler 

 

 

 

• Hvordan har utviklingen i norsk arbeidsliv vært over tid?  

– Éngangstilfelle eller inne i en synkende eller stigende trend?  

• Gjelder det alle grupper i arbeidslivet?  

– På nettsiden finnes tall for ulike kjønn, aldersgrupper, utdanning, yrker, næring, sektor, 

virksomhetsstørrelse, ansettelsesform, arbeidstidsordning, region/fylke.  

• Hvilken forskning kan jeg støtte meg til? 

– På nettsiden finner du aktuell litteratur og en omtale av arbeidsmiljørelevansen  
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Oppgave 4.  

I portalen finner du oversikter over ulike helseplager, sykdom, arbeidsskader, sykefravær og 

uføretygd. 

Følg samme oppskrift som i oppgave 3 og se nærmere på forekomsten helseplager og mer spesifikt 

andelen av arbeidsrelaterte plager i ulike yrker. Eksemplet nedenfor viser forekomst av 

selvrapporterte psykiske plager i ulike yrker. 

 

 

 

Noen lurer kanskje på hvorfor et yrke ikke vises med arbeidsrelatert plager (f eks frisører), så er dette 

pga sensur (for få individer som er med i undersøkelsen). Det betyr ikke at ikke frisører som gruppe 

kan ha arbeidsrelaterte plager, men at blant individene som har svart på spørreskjemaet i 

Levekårsundersøkelsen arbeidsmiljø i 2016, så var det få/ingen som oppgav at plagene skyldes 

helseproblemer helt eller delvis var forårsaket av arbeidet.  
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Oppgave 5. 

Utforsk informasjonen som er lagt ut på forsiden under ANDRE FAKTORER. 
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Oppgave 6. 

Trenger du figurer til eget bruk? Alle figurer og tekster kan brukes fritt. 

Klikk på knappen Eksporter graf. Da vises bruksanvisningen til hvordan du går fram. 
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Oppgave 7. 

Bruk Faktaboken som et oppslagsverk. 

Fra forsiden, scroll nedover på siden til du finner PUBLIKASJONER. 

 

 

 

Last ned Faktabok om arbeidsmiljø og helse ved å klikke på ikonet for Faktaboka og derfra kommer 

du inn på en side hvor du finner lenken og kan laste ned boken (lagre på din PC). 

 

Åpne filen, og gå inn under fanen Rediger/Avansert søk og søk etter (stikkord, for eksempel): 

 ROLLEKONFLIKT: 34 treff 

 VOLD OG TRUSLER: 40 treff 

 SØVN: 7 treff 

Ved å klikke på treffene i søkeresultatet blir du ledet til aktuell side i Faktaboka. 


