
                                                        

Ny giv om forebyggende arbeidsmiljø 

Informasjon til bedriftshelsetjenesten November 2020 

 

Arbeidsmiljøsatsingen – ny nasjonal satsing 

En ny nasjonal arbeidsmiljøsatsing er etablert for å gjøre en offensiv innsats for å bedre 

forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Satsingen skal bidra til kunnskap, kompetanse og utvikling av 

verktøy for virksomhetene. I satsingen har vi lagt vekt på disse faktorene: 

• organisatoriske 

• ergonomiske 

• psykososiale 

Det er disse faktorene som i størst grad forårsaker arbeidsrelatert sykefravær og frafall. 

Arbeidsmiljøsatsingen er et av virkemidlene i IA-avtalen 2019–2022. Satsingen skal bidra til at flere 

virksomheter jobber systematisk og kunnskapsbasert med forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Målet 

er at det skal bli enklere å finne bransjespesifikk kunnskap, anbefalinger og veivisningsmateriell.   

Bedriftshelsetjenesten er en viktig målgruppe og samarbeidsparter for å oppnå målene i 

Arbeidsmiljøsatsingen. Satsingen er et felles nasjonalt oppdrag som Arbeidstilsynet, Statens 

arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Petroleumstilsynet og NAV har fått. 

Felles budskap: Arbeidsmiljø handler om arbeidet 

Arbeidsmiljøsatsingen skal bidra til at virksomhetene forstår at arbeidsmiljøet handler om selve 

arbeidet. Partene og myndighetene har i fellesskap blitt enige om et felles budskap for satsingen: 

Arbeidsmiljø handler om arbeidet. 

• Arbeidet er knyttet til hvordan virksomhetene 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 

og produktivitet. 

Nytt i denne sammenhengen er at partene og myndighetene står sammen om dette budskapet. Vi er 

enige om at det er viktig at hver enkelt virksomhet arbeider kunnskapsbasert med det som har 

betydning for arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass. 



                                                        

 

Lansering av Arbeidsmiljøportalen 

For at virksomhetene skal få økt kunnskap om egen bransje og faktorer som har betydning for 

arbeidsmiljøet, lanserer vi en ny nettportal, Arbeidsmiljøportalen.    
Innholdet på Arbeidsmiljøportalen er utviklet i samarbeid mellom Arbeidstilsynet, STAMI, NAV, 

Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet. Arbeidsmiljøportalen inneholder blant annet 

• fakta om bransjen (statistikk fra STAMI) 

• fakta om bransjen (statistikk fra Petroleumstilsynet) 

• Min side for arbeidsgiver (statistikk fra NAV) 

• Arbeidsmiljøhjelpen (verktøy fra Arbeidstilsynet) 

• En bra dag på jobb (verktøy fra STAMI) 

Målet med portalen er å samle, koordinere og lenke opp relevant informasjon som er lett tilgjengelig 

for virksomhetene og som har virksomhetenes behov som utgangspunkt. Innholdet er bransjerettet 

og består av kunnskapsbaserte verktøy og fakta som er tilpasset arbeidsmiljøutfordringene i de ulike 

bransjene. 

Faktorene som er beskrevet i portalen, er de som i størst grad ligger til grunn for arbeidsrelatert 

sykefravær og frafall i de ulike bransjene. Kunnskapsgrunnlaget kommer fra STAMI og tallene er fra 

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø (NOA).   

Hva betyr dette for bedriftshelsetjenesten? 
Vi vet at bedriftshelsetjenesten er en god støttespiller og rådgiver for virksomhetene. 
Arbeidsmiljøsatsingen skal bidra til å legge vekt på den viktige rollen dere har i det forebyggende 
arbeidsmiljøarbeidet. I tillegg vil vi gjennom satsingen kunne utvikle verktøy, kursinnhold og 
veiledningsmateriell som dere kan benytte i arbeidet. Dere er en viktig bidragsyter for å nå ut med 
budskapet i Arbeidsmiljøsatsingen. 

Bli med på webinar i desember 
I desember vil vi arrangere to webinarer for bedriftshelsetjenesten: 

• Lanseringswebinar for Arbeidsmiljøportalen 07. desember kl. 10.00. 

 

• Utdypende webinar for bedriftshelsetjenesten der dere vil få mer informasjon om 

Arbeidsmiljøsatsingen og Arbeidsmiljøportalen og hva det vil bety for bedriftshelsetjenesten. 

 

Dere vil få ytterligere informasjon og påmelding om webinarene i nyhetsbrevet vi sender ut i slutten 

av november. 

 

Har du har innspill eller spørsmål til oss, send dem gjerne på e-post. Disse vil vi ta med oss inn i det 

utdypende webinaret for bedriftshelsetjenesten.  

Innspill og spørsmål kan du sende til: Line Hofsøy: line.gudmundsen.hofsoy@arbeidstilsynet.no 
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