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NORSKE (U)FORENLIGE DILEMMAER

Høykostland
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-flere sårbare individer
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Trening i arbeidstiden
Helseforsikringer

Fruktkurv Stressmestringskurs

Generelle helsekontrollerCafé latte-kort

Hva tror vi 
er viktig? 



Sykefravær, frafall og lavthengende frukter

Geografiske 
og sosiale 
smitteeffekter

Sosiale forhold og arv

Helserelaterte trygdeytelser

(Folke)helse

Sykemelders rolle

Kjønnsforskjeller

Arbeidsmiljø (35%)



Kræsjkurs: Hva er arbeidsmiljø?

Arbeidsmiljø handler om arbeidet som 
utføres



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 virksomhetens resultater



Arbeidsmiljø og helse
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KULTUR OG KLIMA KRAV vs KONTROLL

ROLLEKONFLIKTER

INNSATS vs BELØNNING





Hva skal til for at arbeidsmiljøtiltak skal virke og være lønnsomme?

Behovsbasert Kunnskapsbasert Systematisk implementert



Kunnskap?

www.stami.no/noa



Arbeidstilsynets faktagrunnlag



Må legge til rette for:

• Lavere frafall fra arbeidslivet 
• Forlengede yrkeskarrierer
• Reduksjon av utenforskapet

Hindre frafall

Fremme 
inkludering

Forlengede 
yrkeskarrierer

Økt sysselsetting 
og 

arbeidsproduktivitet

Arbeidsmiljø viktig for arbeidslinja



Arbeidsmiljø handler om arbeid






TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
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