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Kunnskapsrikt arbeidsmiljø
- forebyggende og utviklingsorientert

«NAV skal ha et arbeidsmiljø som fremmer mestring, 

helse og trivsel, og ivaretar ansattes sikkerhet»



Hva er arbeidsmiljø for deg?
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Arbeidsmiljø: Hvorfor står det høyt på agendaen nå?

https://stami.no/filmer/arbeidsmiljosamling-oslo-1-arbeidsmiljo-hvorfor-star-dette-hoyt-pa-samfunnsagendaen-na/


«Hvis jeg ikke skulle bry 

meg om arbeidsmiljøet, hva 

skulle jeg bry meg om da?»

Sigrun Vågeng, 19.9.2018

Film på Yammer

https://www.yammer.com/nav.no/threads/1164887481


- Kunnskapsbasert

- Hva fremmer og hva hemmer et godt arbeidsmiljø?

- Behovsdrevet

- Hver arbeidsplass er unik, og må identifisere egne tiltak. 

- Systematisk

- Risikovurderinger, avviksmeldinger, forebyggende rutiner m.m

Rapport om Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljø, Sintef

Hvordan lykkes med å skape et godt 

arbeidsmiljø? 

https://www.sintef.no/prosjekter/partssamarbeid-og-forebyggende-arbeidsmiljo/


Flertallet av de som jobber i 

NAV

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

▪ har en spennende og engasjerende 

jobb

▪ opplever at de gjør en viktig 

arbeidsinnsats

▪ opplever høy arbeidsmotivasjon

▪ opplever mestring

Andel «I høy grad» eller «I meget høy grad»
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Opplever du at du gjør en 
viktig arbeidsinnsats?



Vi er alltid i prosess, og kontinuerlig utvikling



AML § 4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling

▪ (3) Under omstillingsprosesser som medfører endring av 

betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal 

arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og 

kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta 

lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Informasjon, medvirkning og 

kompetanseutvikling



▪ 41% av de ansatte sier at de i 

høy eller meget høy grad får 

informasjon i god tid. 

▪ 33% svarer at de får medvirke i 

omstilling og endringer som 

berører arbeidet deres.

▪ 29% sier de får tilstrekkelig 

opplæring forut for endringene. 

Arbeidsmiljøundersøkelsen 

Om omstilling og endring

Mer om arbeidsmiljøundersøkelsen 

finner du her.

https://navet.adeo.no/ansatt/Etatstjenester/Organisasjon+og+HR/Arbeidsmiljo/godt-arbeidsmilj%C3%B8-i-nav-med-noen-utfordringer


Hvordan kan du som tillitsvalgt/verneombud 

a) Bidra til å identifisere utfordringer/forbedringspotensial i 

ditt arbeidsmiljø? 

b) Bidra til å finne gode forebyggende arbeidsmiljøtiltak for 

å redusere faren for uhelse?  

Bruk 10 minutter rundt bordet på å dele tanker om dette. 

Gruppeoppgave:

Der hvor skoen trykker..



▪ Leder på alle enheter har ansvaret for at det 

gjennomføres risikovurderinger. 

▪ Bred involvering

– Verneombud og tillitsvalgte har rett og plikt til å medvirke.

– Ansatte har rett og plikt til å medvirke.

▪ Skal veilede og støtte det forebyggende arbeidet 

▪ En bevisstgjøringsprosess for deltakere i kartleggingen 

▪ Skal informere 

▪ Risikovurderingen skal ikke bare omfatte forhold som kan 

føre til akutte skader, men også forhold som kan medføre 

andre uønskede hendelser.

Systematisk arbeid:

Risikovurdering som verktøy



AML § 3-1 (d)

▪ Arbeidsgiver skal: – «under planlegging og gjennomføring 

av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil 

være i samsvar med lovens krav, og iverksette de 

nødvendige tiltak.»

Risikovurdering ved omstilling



▪ AML§1-1 Lovens formål 

▪ AML§3-1 Krav til systematisk HMS-arbeid  

▪ Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

-§5 2.ledd pkt. 6 

▪ Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning kap. 7 

Risikovurdering

Krav til risikovurdering 



▪ Trinn 1 – Finn risikokildene 

▪ Trinn 2 – Hva kan skje og hvor sannsynlig er det? 

▪ Trinn 3 – Hva kan vi gjøre for å hindre det? 

▪ Trinn 4 – Tiltak og videre arbeid 

▪ Dokumentasjon? NAV har eget verktøy

Behøver ikke være vanskelig…



Vi må ha på HMS-brillene



▪ Arbeidsbelastning

▪ Arbeidsmiljø og trivsel

▪ Fysiske forhold

▪ Konflikter, mobbing og trakassering

▪ Mestringsfølelse

▪ Sjikane, vold og trusler

Obligatorisk vurdering av HMS - faktorer



▪ Strategisk risikovurdering

▪ Operativ risikovurdering 

– Forhold eller hendelser som kan true måloppnåelsen

▪ Risikovurdering av obligatoriske HMS-faktorer

– Kritiske HMS-faktorer skal inn i det operative risikokartet

▪ Navet: Risikostyring i NAV

Risikovurdering i NAV



R8: Risiko for manglende gjennomføringskraft i omstillingen 
i NAV

Risikokilder: 

- Endret leveransemodell for utvikling og overgang til produktområder

- Mange endringsprosesser pågår samtidig 

- Økte forventninger til gjennomføring av arbeidsmarkedspolitikk

- Mangelfull opplæring i nye digitale arbeidsverktøy

- Endringsbudskapet blir ikke tilstrekkelig kommunisert til og forstått av 
dem som skal endre adferd

- Fortsatt høyt sykefravær ved en rekke brukernære enheter

- Driften må ivaretas samtidig som vi skal ta i bruk nye 
arbeidsprosesser og IT-løsninger m.m

Fra NAV sin operative risikovurdering 2019



▪ Iverksettes av leder i samarbeid med tillitsvalgte og 

verneombud.

▪ Tiltak må ha ansvarlige og tidsfrister

▪ Tiltakene kan være på både individ og gruppenivå

▪ Tiltakene bør begrunnes

▪ Tiltakene bør evalueres for å se om de bidrar til redusert 

risiko 

Følge opp - tiltak



Vi gir mennesker muligheter Tydelig, til stede og løsningsdyktig

Flere i arbeid

Bedre brukermøter

Pålitelig forvaltning

Åpen og samhandlende 

Synlig samfunnsaktør

Brukerdrevet utvikling 

Fremtidsrettet virksomhet 

Hva skal vi oppnå? Hvordan skal vi oppnå det?



For å lykkes med forebyggende arbeidsmiljøarbeid

- Kunnskapsbasert

- Behovsdrevet

- Systematisk

Takk for oss☺

Oppsummert


