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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 virksomhetens resultater



• Bygger videre på «Arbeidsmiljø handler 
om arbeid»

• Øke kunnskapsgrunnlaget

• Aktivere partssamarbeid på 
virksomhetsnivå

• En tydeligere «rød tråd» på tvers av 
virkemidler og aktører



Arbeidsmiljøsatsingen
• Hovedvirkemidler:

– Veivising
– En bra dag på jobb
– Arbeidsmiljøstatistikk
– Systematiske litteraturgjennomganger
– Arbeidsmiljøportal som skal treffe på virksomhetsnivå

• Bransjerettet, men også med noe generelt innhold
• Prosessverktøy og innhold som aktiverer arbeidsmiljøarbeidet på 

jobb
• Log-in sykefravær med arbeidsrelatert sykefravær (NAV)



Arbeidstilsynets 
veiviserfunksjon

og 
arbeidsmiljøhjelp 



En ny kunnskapsformidlings- og veiviserfunksjon 

• Skal komme i tillegg til den risikobaserte tilsyns- og veiledningsinnsatsen 
etaten gjør i dag

• Etableres som en egen seksjon i etaten med om lag 15 stillinger

• Skal følge hovedinnretningen på, og være en integrert del av 
arbeidsmiljøsatsingen

• Forebyggende arbeidsmiljøarbeid, organisatorisk arbeidsmiljø, 
ergonomisk arbeidsmiljø og psykososialt arbeidsmiljø

• Bidra til virksomhetenes forebyggende arbeidsmiljøarbeid på de områder 
som i størst grad bidrar til sykefravær og frafall



Et nytt prosessverktøy - arbeidsmiljøhjelpen

– Arbeidsmiljøhjelpen – hjelpemiddel i arbeidsmiljøportalen
– «Søskenbarn» til Risikohjelpen
– Gir støtte til refleksjon rundt hva virksomheten gjør som er bra og 

utviklingspunkter
– Omhandler temaer på et overordnet nivå – primært rundt organisatoriske 

og psykososiale forhold
– Primært et hjelpemiddel for små og mellomstore virksomheter
– Gir virksomhetene en konkret aksjonsplan for forebyggende 

arbeidsmiljøarbeid hos seg selv



Arbeidsmiljøhjelpen

Dokumentere 
bevaringspunkter

Dokumentere 
utviklingspunkter

Handlingsplan 
- aksjonspunkt

Handlingsplan 
– oversikt 



IA, sykefraværsstatistikk og NAV

IA-web / Mitt NAV/ Min arbeidsgiver



Sykefraværsstatistikk som et av flere selvbetjente 
verktøy i IA-prosessen

Funksjonaliteter og konsepter for IA

IA gir virksomheter tilgang til statistikk om eget sykefravær, 
sammenligningsmuligheter, se på kostnader av sykefravær og få prognoser om 

fremtidig sykefravær og forslag til videre aktiviteter

Oversikt og 
statistikk

SammenligningKostnads-
kalkulator

Nudging Selv-
diagnostisering

Proaktivtet Kurstilbud Dialog og 
oppfølging



IA-WEB/Sykefraværsstatistikk for virksomheter –
Foreløpige planer for videre utvikling

Foreløpige planer for videreutvikling 

• IA-web er en tjeneste som er tilgjengelig fra Min side –
Arbeidsgiver (levert)

• Næringskodene skal sorteres slik at de gjenspeiler 
bransjeprogrammet, så langt som mulig

• Forbedret brukeropplevelse av statistikkløsningen
• Utvide datagrunnlag basert på virksomhetenes behov
• Videreutvikling av kostnadskalkulatoren
• Samle NAVs digitale tilbud til innloggede virksomheter som 

ønsker å jobbe med IA-arbeid
• Tilpasse forslag basert på virksomhetens «sykefraværsprofil»

• NAV-ansatte vil også få tilgang til ny versjon



IA-WEB/Sykefraværsstatistikk for virksomheter i dag
Funksjonalitet i dag

• Alle virksomheter har tilgang til sykefraværsstatistikk for sin(e) 
virksomhet(er)

• For å få tilgang må de logge seg inn med riktig rettighet eller 
rolle i Altinn

• Virksomheten kan se detaljer om eget sykefravær
• De kan sammenligne sitt sykefravær med sykefraværet i næring, 

sektor og Norge
• Det ligger en kostnadskalkulator der de kan se estimering av 

kostnader ved sykefraværet
• Leverte tjenester fra NAV arbeidslivssenter vises også



Kunnskapsbaserte tiltak fra STAMI

Systematiske litteraturgjennomganger
Arbeidsmiljøstatistikk

En bra dag på jobb



Systematiske litteraturgjennomganger



Hvordan skal dette hjelpe virksomhetene?



Arbeidsmiljøstatistikk



NOA +

Bransjekunnskap

noa.stami.no
- Et helhetlig faktagrunnlag rettet mot eksperter -



Arbeidsmiljøstatistikk – NOA+
Forenklet versjon av NOA - som er spisset mot virksomhetsnivå
Til lederen, arbeidstakeren og virksomhetene - ikke forskeren eller eksperten

Bransjevis inngang til egen kunnskap – med de viktigste indikatorene for hver bransje

Verktøyet blir en kunnskapskilde, et faktaoppslag og et verktøy i ett

Altså en tilgjengeliggjort kunnskaps- og faktakilde for bransjen og virksomheten

Arbeidsmiljøstatistikken skal nettopp bidra til å gjøre arbeidslivet i stand til å jobbe 
kunnsksapsbasert med eget arbeidsmiljø



NOA+ i bruk

• Brukersentrert tjeneste
• Status i bransjen
• Enkelt, forståelig språk

– minst mulig tekst



- forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis

Fire bransjer på avdelingsnivå:
Sykehjem / Barnehage/ Næringsmiddelindustri (kjøtt og fisk) / Frisør

To dialogvirksomheter i hver bransje
Ti testvirksomheter i hver bransje. 
Evaluering



En bra dag på jobb
Enkel webside

Introfilm: Hvorfor, og hvordan, jobbe 
med arbeidsmiljø?

Filmer om 5 utvalgte arbeidsfaktorer:
• Situasjon fra arbeidsplassen 
• Ansatte - hva opplever vi?
• Fagpersoner – hva vet vi om 

hva som virker?

Opplegg for videre arbeid
• Identifisere situasjoner på 

egen arbeidsplass
• Hva er vi gode på?
• Hva kan vi bli bedre på?
• Tiltak!



Arbeidsprosess
• To arbeidsmøter, hvert på ca 2 timer, med et par ukers mellomrom. De ansatte deles opp i grupper.
• Prosessansvarlige er avdelingsleder og ansattrepresentant (tillitsvalgt/verneombud)

Selvstendig arbeid
Info til ansatte. 
Utdeling av 
skrivebok, se filmer 
individuelt, ta 
notater.

Møte 1: Identifikasjon 
Gruppearbeid. Jobb 
med plansje 1. Kjenner 
vi oss igjen? Se 
filmene, og kom frem 
til situasjoner på egen 
arbeidsplass.

Møte 2: Tiltak 
Gruppearbeid. Jobb 
med plansje 2. Hva 
kan vi gjøre her hos 
oss? Kom frem til 
gode tiltak på de 
ulike områdene

Handlingsplan 
Hva skal vi jobbe 

med videre? 
Innarbeides i det 
daglige arbeidet.

Prosessansvarlige 
samler inn plansjene 
og renskriver 
utgangspunkt til 
arbeidsmøte 2

Prosessansvarlige samler inn 
plansjene og blir sammen 
enige om hva som er viktige 
og riktige  tiltak. Utarbeider 
handlingsplan.



Arbeidsmiljøportalen



Arbeidsmiljøportalen



Arbeidsmiljøportalen
Konseptet 

«Arbeidsmiljø 
handler om 

arbeid»

Generelt innhold

En bra dag på 
jobb

(STAMI)

NOA+
(STAMI)

Virksomhets-
eksempler 
(bransje)

(NAV)

Kunnskaps-
oppsummeringer

(STAMI)

Arbeidsmiljø-
hjelpen 

(AT)

Kompatibelt 
verktøy
(NAV)

Virksomhet



«Så alt i alt tenker jeg at dette er en 
god investering – både for samfunnet, 

for den enkelte og for bedriftene»
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