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Arbeidsmiljø handler om:

• Arbeidet som utføres
• Hvordan arbeidet er organisert
• Rammer, forutsetninger og muligheter som den enkelte 

ansatte har til å utføre arbeidet på en best mulig måte, både 
enkeltvis og kollektivt
– Ledelse
– Medvirkning
– Kunnskap
– ………. 



Arbeidsmiljøforholdene endrer seg når arbeidet endres

• Teknologi
• Digitalisering
• …….



Vg.no

stiga.no
Dinside.no

Mekanisk eksponering ved klipping av gress



Roboten er her!

Forbrukerliv.no



Arbeidsmiljøforhold

Arbeidsrelatert sykdom

Skader og ulykker

Feilhandlinger

Sykefravær

Uførhet

Produksjonstap

Uengasjement



Arbeidsmiljø og sykefravær



Legemeldt sykefravær 

Psykososiale
belastninger Psykiske plager

Muskelskjelett-
plager

Mekaniske 
belastninger

• Arbeid med hevede armer
• Tungt og repetetivt arbeid
• Løft med vridning
• Knestående arbeid

• Lav kontroll
• Monotont arbeid
• Lite støttende ledelse
• Rollekonflikt

60 % av legemeldte 
sykemeldings-
dagsverk



Store kostnader

2016

∼30 mrd pr. år 



Arbeidsmiljøforhold

Jobbengasjement
Jobbtilhørighet
Trivsel

Forebygging av:
- Arbeidsrelatert sykdom
- Skader og ulykker
- Feilhandlinger

Rehabilitering

Inkludering

Yrkesdeltagelse

Helse

Produktivitet



Investeringer i arbeidsmiljøet lønner seg



Investeringer i arbeidsmiljøet lønner seg



Hva skal til for å få varige virkninger av 
forebyggende arbeid?

• Faktabaserte tiltak
• Behovsprøvde og skreddersydde – ikke universelle og generelle

– Mer målrettet og effektiv forebygging

• Systematisk implementerte tiltak 



Hovedbudskap:

• Godt arbeidsmiljø 
– Forebygger sykdom, skader, sykefravær og frafall
– Fremmer produktiviteten
– Er lønnsomt hvis man bruker ressursene på tiltak som virker

• Arbeidsforholdene endrer seg når arbeidet endres
– Det må kontinuerlig drives forbedringsarbeid og ny kunnskap om 

arbeidsmiljø og helse må tas i bruk
– Arbeidsmiljøarbeidet må være integrert i arbeidsprosessene



Arbeidsmiljø og helse i Norge



noa.stami.noFaktaboka

2018

Det nasjonale kunnskapsgrunnlaget:



Mange etablerte 
sammenhenger mellom 
eksponeringer i arbeidsmiljøet 
og helseeffekter



• Høy sysselsetting
• Høy andel kvinner og 

eldre i arbeid 
• De fleste har gode 

arbeidsforhold
• De fleste har god 

helse

• Gode 
arbeidsforhold 
sammenliknet 
med mange 
andre EU land

Arbeidsmiljø og helse i Norge



Så da er alt bare bra?



Arbeidsskadedødsfall i Norge  2006 – 2017
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Arbeidsskadedødsfall etter næring



Ikke-dødelige arbeidsskader i Norge

• Varierer i alvorlighetsgrad 
– fra skrubbsår til mer omfattende skader som kan medføre 

sykehusinnleggelse eller varig mén 
– skaden må være av en viss alvorlighetsgrad for å bli registrert

• Det registreres i overkant av 20 000 skadetilfeller per år
• Estimert ca 100 000 skadetilfeller på norske arbeidsplasser årlig         

(Arbeidskraftsundersøkelsen 2013)

Lommelegen.no



Mange arbeidstakere utsettes for kjemiske stoffer i sitt arbeidet



Én av fire yrkesaktive (ca 650 000 personer) 
oppgir at de utsettes for støv, røyk, eksos eller 
kjemikalier i luften i sitt arbeide 
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Psykososiale og organisatoriske 
arbeidsmiljøfaktorer



Mekaniske arbeidsmiljøfaktorer



Oppsummering

• Norsk arbeidsliv er verdensledende på mange områder
– Yrkesdeltagelse / andel kvinner i arbeid / reell pensjonsalder
– Arbeidsmiljøforhold

• Fortsatt behov for å satse på forbedringsaktiviteter 
– Viktig for den enkelte arbeidstaker 
– Potensiale for store kostnadsbesparelser for både virksomheter og 

samfunn
– Viktig for oppnåelse av IA-målene

• Lavere sykefravær, stå lenger i arbeid, inkludering av flere
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