
Vold og trusler om vold

Verktøy for å jobbe forebyggende med arbeidsmiljø



Arbeidsmiljø handler om arbeidet





IA-avtale 2019-2024

• Mål

• Nasjonale

• Sykefravær ned 10% fra 2018

• Redusert frafall

• Sektor/bransje
• Spesielt målrettet innsats i 

sektorer/bransjer med behov

• Innsatsområder
• Kunnskapsbasert forebyggende 

arbeidsmiljøarbeid

• Lange og/eller gjentagende sykefravær



Styrke og 
tilgjengeliggjøre 

kunnskapsgrunnlaget

Systematiske 
kunnskaps-

oppsummeringer

Styrket overvåking

Utvikle EBDPJ og 
virkemidler

NOA+

Styrket formidling

Utvikle 
veivisingsfunksjon

Arbeidsmiljøportalen

Arbeidsmiljøhjelpen 
og virkemidler

Styrket formidling

Samhandling 
arbeidsmiljø-
funksjoner i 

Arbeidslivssentrene

Verktøy og 
virkemidler fra 

Idébanken 

Integrasjon med 
«Min side –

Arbeidsgiver»

Sikre forankring og 
spredning i 

petroleumsnæringen







390 000 tapte dagsverk







Arbeidsmiljøhjelpen

• Ta vare på det som fungerer på 
arbeidsplassen.

• Ta tak i det som kan bli bedre.

• Få en handlingsplan som er 
basert på vanlige utfordringer i 
bransjen din

• og de behovene dere har.



Arbeidsmiljøhjelpen



• Et verktøy som skal hjelpe 
virksomhetene til å skape et 
bedre arbeidsmiljø

• Spesialtilpasset ulike bransjer

• Basert på forskning og erfaring

• Styrker det lokale 
partssamarbeidet





Forberedelser

Fiksjonsscener: 
Situasjoner fra arbeidsplassen

Ansatte:
Hva opplever de i sitt arbeid?

Forskere:
Hvorfor er dette en utfordring, og hva er viktig å tenke 
på når man skal løse utfordringen?



Slik brukes verktøyet

1. Forberedelser:
Ser korte filmer på egen hånd.

2. Statusmøte:
Ser igjen filmene sammen. Diskuterer i grupper: Hvilke 
utfordringer finnes på deres arbeidsplass?

3. Tiltaksmøte: 
Diskuterer i grupper: Forslag til forbedringer på arbeidsplassen.

4. Handlingsplan:
Basert på alle ansattes innspill lager de en konkret 
handlingsplan.l.





Husk at…….

• Arbeidsmiljø handler om arbeidet

• Arbeidsmiljøutfordringer er ikke noe å skamme seg over

• Arbeidsmiljøet påvirker helse, resultater og lønnsomhet

• Et godt arbeidsmiljø kan bidra til redusert sykefravær og frafall



Arbeidsmiljø handler om arbeidet

Takk for oppmerksomheten!

Henriette.johansen@stami.no
enbradagpajobb.no

Følg oss på Facebook og LinkdIn for 
tips og inspirasjon

mailto:Henriette.johansen@stami.no
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