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Sykefraværet i Norge er høyt og aller 
høyest er det i kvinnedominerte yrker 
i offentlig sektor. Vi har ennå ikke 
funnet svaret på hvorfor kvinner har 
høyere sykefravær enn menn. Blir man 
sykere av å jobbe med mennesker, og 
gjøres det i så fall noe med det?

Arbeidsmiljø og sykefravær henger 
sammen. Fafo har på oppdrag fra Unio 
sett nærmere på hvordan man jobber 
med arbeidsmiljø i kommunesektoren. 
Arbeidsmarkedet i norske kommuner er 
sterkt kjønnsdelt. Enkelt sagt vil det si 
at kvinnene dominerer i helse- og sosi-
alsektoren og mennene i teknisk etat.

Samtidig er det liten oppmerksomhet 
rundt det faktum at ulike oppgaver gir 
ulike arbeidsmiljøutfordringer. På 
spørsmål om dette, er det typiske 
svaret fra våre informanter at «det er 
nok viktig, men jeg har ikke tenkt så 
mye på det».

Arbeidsmiljøbelastningene i kvinne- 

og mannsdominerte yrker er svært 
forskjellige. De store kvinnegruppene 
i kommunen utfører relasjonelt arbeid. 
Det vil si arbeid med mennesker, som 
lærer, helsefagarbeider, sykepleier, 
sosionom, barnevernspedagog eller 
ansatt på Nav-kontorer. Det ses på 
som meningsfylt å jobbe med men-
nesker. Det er lett å glemme at denne 
type arbeid kan være svært belastende 
fordi man hele tiden må håndtere van-
skelige livssituasjoner og følelser.

Trolig er det behov for en sterkere 
erkjennelse av at å jobbe med men-
nesker også er psykisk tungt arbeid. 
Arbeidstakere som utsettes for vold og 
trusler fra brukere er kjente eksempler 
på hvor belastende arbeidet kan være.

Det kan hende at det også må gjøres 
noe med reguleringene. Spørsmålet er 
i hvilken grad dagens lovverk er egnet 
til å løse arbeidsmiljøproblemene på 
kvinnedominerte arbeidsplasser. 
Samfunnsforsker Solveig Ose spissfor-
mulerer dette med å si at helse, miljø 
og sikkerhet er laget av og for manns-
dominerte yrker. For dette har med 
yrker å gjøre, ikke kjønn. Helseutfor-
dringene i de kvinnedominerte yrkene 
rammer også menn som jobber i dem.

Ressurser, organisering av arbeidet, 
faste heltidsstillinger og kontinuerlig 
opplæring er selvfølgelig viktig. Men 
det løser ikke alle problemer. Det er 
vanskelig å beskytte seg mot krevende 
eller vanskelige brukere, og det er det 

heller ingen som ønsker. Vi vil ikke 
betrakte mennesker som et arbeidsmi-
ljøproblem.

Samtidig må debatten om belastnin-
gene tas. Hva er det som skaper belast-
ningene? Hvor tungtveiende er belast-
ningene for de ansatte veid opp mot 
andre presserende problemer? Går 
ressursene dit hvor hjelpemidlene er 
lettest tilgjengelige? Det vil si om det 
for eksempel er lettere å kjøpe beskyt-
telsesutstyr til teknisk etat enn til 
ansatte på et hjem for psykisk 
utviklingshemmede.

I Fafos nye rapport «Kjønnsper-
spektiv på arbeidsmiljøutfordringer og 
HMS-arbeid i kommunal sektor», 
reises flere spørsmål til debatt.

1) Vi spør om brukerrettigheter alltid 
trumfer arbeidsmiljøloven. Det er uklar 
praktisering av lovverket, og ikke lett å 
vite hva som er riktig å gjøre når bru-
kerrettigheter kommer i konflikt med 
arbeidsmiljøloven. Vil arbeidsgivere 
vurdere saken, eller vil brukernes behov 
automatisk være prioritert. Oppfattes 
et pålegg fra Helsetilsynet mer alvorlig 
enn et pålegg fra Arbeidstilsynet?

2) Toppledere i kommunene er 
bekymret for at ansatte – og kanskje 
særlig ledere på lavere nivå – jobber 
for hardt og hardere enn hva sunt er. 
Årsaken er ønsket om å yte best mulig 
tjenester til den enkelte bruker. Det 
trengs derfor en diskusjon om forholdet 
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Når barn ikke orker å gå på skolen er 
det fordi vi voksne har sviktet; ikke 
sett eller anerkjent deres behov, eller 
tatt beslutninger som påvirker dem 
negativt.

Mange barn sliter med å komme fullt 
tilbake på skolen etter pandemien. 
Årsakene er sammensatte. Mange 
vanlige og sunne rutiner er blitt satt 
ut av spill. Barn er rykket ut av det 
livet de har vært vant til, og sosiale 
ferdigheter har ikke fått utvikle seg 
naturlig. Mange har også opplevd en 
forverring av et tidligere bilde med 
psykisk sykdom.

Noen ganger kan det føles enklere og 
tryggere å være hjemme, uten at barna 
egentlig har en grunn til å engste seg 
for å gå på skolen. Det er for så vidt 
ikke noe i veien for å kalle det «skole-
vegring», så lenge barnas opplevelse 
blir tatt på alvor.

Samtidig er det viktig å huske at for 
mange er det snakk om mer alvorlige 
forhold. De kan ha opplevd mobbing, 
eller slite med ulike former for angst. 
Mange sliter også med ikke å ha nære 
venner, og opplever det som skamfullt 
og smertefullt. Noen håndterer dette 
ved å bli hjemme. Dette er barn som 
ønsker å gå på skolen, men skolen 
møter ikke deres behov.

Vi trenger et perspektiv som ikke 
problematiserer barna i disse situa-
sjonene, men setter fokus på voksnes 
ansvar. Å snakke om at barna 
«vegrer seg» kan få det til å høres ut 
som om de bare må ta seg litt 
sammen. Det blir veldig feil. Det er 
langt riktigere å snakke om «ufri-
villig skolefravær».

Vi har også sett disse barna omtalt 
som «skolevegrere». Det må ikke få 
feste seg. Dette er hakket unna å 
kalle ungdom som sliter med å finne 
sin plass i livet, for «navere». Det er 
ufortjent, unyttig og i verste fall ska-
delig.

Det viktigste er hva skolen gjør, og 
skolen kan og må gjøre mye. Barn som 
sliter må så raskt som mulig få en 
individuell plan, der utgangspunktet 
må være en trygg dialog med barnet 
og foreldrene – så barnet kan få sette 
premissene. Sentrale punkter må 
være sosial tilhørighet, håndtering av 
angst og stress, tilpasning av under-
visning og tiltak for tilvenning.

Mange barn trenger blant annet å 
lære mer om egen psykisk helse, og 
hvordan de kan håndtere vanskelige 
følelser. Mange kommer ut av pande-
mien med svekket psykisk helse. Det 
er nå vi har muligheten til en innsats 
som kan begrense skadevirkningene 
så mye som mulig. 
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Kan du ta allergimedisin når du ammer? 

Årets pollensesong står for døren. 
20–30 prosent av gravide og ammende 
har allergier som kan kreve medisinsk 
behandling. Ammende som vanligvis 
bruker allergimedisin spør seg om 
bruken er trygg for barnet.

Ut fra lang klinisk erfaring er det 
enkle svaret ja. Vi ønsker likevel 
vitenskapelige studier som bekrefter 
dette. Men det er vanskelig å forske på 
hvordan medisiner går over i mors-
melk, fordi det ikke er etisk å forske 
på forsøkspersoner – barn – som ikke 
kan gi et informert samtykke.

Selv om mødre er anbefalt å 
fullamme de første seks månedene, 

går noen mødre tidlig over til mors-
melkerstatning av frykt for at medi-
sinen deres skal skade barnet. Andre 
mødre fortsetter å amme, men tar 
ikke allergimedisiner. Det betyr at 
mor må gi omsorg til den nyfødte 
mens hennes eget hode er tungt og 
tett. 

Men hvor stor er egentlig risikoen for 
barnet dersom mor tar allergimedi-
siner og fortsetter å amme? Mange 
pakningsvedlegg oppfordrer til å vur-
dere risikoen for mor og barn uten å 
opplyse om hvor stor risikoen er. Opp-
fordringen blir nesten meningsløs.

Ved Farmasøytisk institutt, UiO, 
har vi sett på hvilke studier som finnes 
av hvordan antihistaminer går over i 
morsmelk. Antihistaminer er virke-
stoffene i allergimedisiner.

Det er ikke gjort mange slike studier. 

Ingen rapporterer om alvorlige bivirk-
ninger for barnet. For noen barn ble 
det rapportert milde bivirkninger, 
som at de ble irritable eller døsige. 
Ingen hadde behov for medisinsk 
tilsyn.

Av barna som opplevde bivirkninger 
var 75 prosent under to måneder 
gamle. Hos så små barn er ikke lever- 
og nyrefunksjon fullt utviklet, og 
kroppene deres utskiller derfor medi-
siner betydelig saktere enn eldre barn.

Justert for kroppsvekt viste ingen 
studier at morsmelken inneholdt mer 
enn 5 prosent av normal dose av medi-
sinen mor tok. Vår studie viser 
dermed at risikoen med antihista-
miner og amming ikke er særlig stor.

Men som ved all medisinbruk gjelder 
dette: Er du i tvil, så rådfør deg med 
legen din. 
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Lektorlagets deprimerende elevsyn 

Det er nedslående å lese elevsynet 
til lektorlagsmedlem Øystein Hage-
berg. Innlegget i Dagsavisen 23. 
mars handler om byrådssaken 
«Trygge voksne og trygge barn» 
med tilhørende handlingsplan. 
Hageberg argumenterer for at lekto-
rene ikke skal belemres med barn og 
unge som forstyrrer deres undervis-
ning.

Lektorlaget er vanligvis opptatt av 
hvilke kilder og kunnskap satsinger 
bygger på. Det er derfor overraskende 
at Hageberg ikke på ett sted i sitt inn-
legg viser til annet enn egne meninger 
om elevers oppførsel i skolen. Der 
forskning viser til elevers oppførsel 

som uttrykk for følelser, svarer Hage-
berg følgende: «Dette er en usann vir-
kelighetsbeskrivelse. Den har fått 
fotfeste fordi beslutningstakere 
utenfor klasserommet er blitt fiksert 
på noen altfor idealiserte tanker om 
barn og unge».

Hageberg trekker frem menneskets 
genetiske signatur for hvorfor barn og 
unge gjør som de gjør og at barn og 
unge i utgangspunktet styres av uvilje 
og egoisme. Og denne trekker i flokk 
– eller som han uttrykker det: … «vi 
styres ofte av egennytte. Ja, vi er 
flokkdyr og trekker i samme retning 
mange ganger».

Hageberg vil ha seg frabedt at elever 
til stadighet skal motta varme blikk, 
og mener at gode relasjoner til elevene 
bør ha mye mindre å si. Både elevun-
dersøkelsen og ungdataundersøkelsen 
viser at elevers relasjoner til lærerne 
er det som betyr mest for motivasjon 

og læring i skolen. Betyr ikke dette 
noe for lektorlaget?

Ingen hevder, ei heller byrådssaken, 
at lærerne har skylden for vold og 
trusler som oppstår i skolen. Vold og 
trusler skal møtes med reaksjoner, 
men diskusjonen bør gå på hvilke 
reaksjoner som nytter. Å bortvise 
elever og fjerne dem fra fellesskapet 
har kanskje effekt der og da, men hva 
skjer etterpå? Det er her ny forskning 
om å jobbe mot utenforskap og 
gjennom en felleskapstenkende 
undervisning er viktig. Det er ikke et 
individuelt problem. Lektorlaget 
ønsker seg klasser med snille, rolige 
elever der de kan drive sin undervis-
ning uten plagsomme elever. Da er 
det greit å minne om at skolen pri-
mært er til for elevenes skyld. At 
Hageberg ikke liker den sannheten er 
en annen sak. 
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Skivebom fra Høyre 

I 2018 og 2020 fikk Arbeiderpartiet 
gjennomslag for kraftige innstram-
minger i muligheten for bedrifter til å 
leie inn arbeidskraft. Når Høyres 
Anna Molberg (Dagsavisen 22. mars) 
nå applauderer sitt eget parti for 
nettopp disse forslagene, er det greit 
å minne folk om at Høyre stemte imot. 
Heldigvis ble de nedstemt.

For oss i Arbeiderpartiet er det viktig 
å lytte til de med skoene på, både når 
vi er i opposisjon og spesielt når vi 
styrer landet. Fellesforbundet og El og 
It, to LO-forbund som organiserer 
mange av de ansatte i byggebransjen, 

har i mange år etterspurt en langt 
større innsats i kampen mot de use-
riøse aktørene i bransjen.

De har lenge varslet at utviklingen 
har gått i gal retning. Antallet ansatte 
i byggefirmaer er blitt redusert, og 
byggeprosjektene fylles nå opp med 
leiearbeidere. På mange byggeplasser 
er det nå bemanningsselskapene som 
dominerer. Det fortrenger fast ansatte 
og gir usikre arbeidsforhold.

Det Høyre kaller for «fleksibilitet» i 
arbeidslivet, er i realiteten økt risiko 
for dårlige arbeidsvilkår og sosial 
dumping. Høyre burde i denne sam-
menheng lytte mer til seriøse entre-
prenører som ber oss ta grep for å 
stoppe useriøsiteten som får spre om 
seg. Storrengjøringen av arbeidslivet 
som Ap-regjeringen har satt i gang 
viser seg å være sårt nødvendig.

Varsellampene har lyst i altfor 
mange år uten å bli tatt på alvor. 
Dette har gått på bekostning av fel-
lesskapet vårt og det seriøse arbeids-
livet som vi er stolte av, men også 

enkeltskjebner og familier som er blitt 
hardt rammet. Vi har startet storren-
gjøringen av arbeidslivet nettopp for 
alle disse menneskene.

Derfor er vi stolte av tre store sat-
singer som kommer til å gjøre 
arbeidslivet vårt tryggere: Norge-
smodellen for et seriøst arbeidsliv, 
kampen for heltid, og stopp i innleie 
som fortrenger faste ansettelser. 
Dette betyr mye for de det gjelder. 
Muligheten til å kunne etablere seg. 
Få en økonomisk trygghet. Og et 
rettferdig arbeidsliv.

Avslutningsvis vil vi ta avstand fra 
Molberg og Høyre sitt forsøk på å 
skyve ukrainske flyktninger foran seg 
i sitt forsvar av bemanningsbransjen. 
Her bør Høyre tenke grundig over 
argumentasjonen sin. Fair Play Bygg 
har allerede avdekket useriøse aktører 
som vil utnytte flyktningene. Flykt-
ninger, arbeidsinnvandrere og alle 
andre norske arbeidere skal møte det 
seriøse og trygge arbeidslivet som vi 
er stolte av, ikke det useriøse og 
utrygge. 
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mellom arbeidstakerrettigheter og profe-
sjonsnormer. Når går grensen for hvor 
langt det faglige ansvaret skal strekke 
seg? Vil de ansatte tåle å leve med at noe 
må være «godt nok»?

3) Oppsplitting av tjenester en belastning 
i seg selv. De ansatte ønsker å bruke sin 
fagkunnskap til å se – og behandle – hele 
mennesker. Det er bakgrunnen for at det 
etterlyses en bedre organisering av tje-
nestene.

4) Våre informanter er bekymret for at 
sykefraværet individualiseres. Det er for-
hold knyttet til den enkelte ansatte og 
ikke systemet som settes i sentrum når 
leder innkaller til en samtale om «restar-
beidsevnen».

5) Det kan være grunn til å etterlyse et 
større engasjement fra fagforeningene. 
Det er utfordrende å være en profesjons-
forening hvor faglige vurderinger om hva 
som er best for brukerne står i sentrum og 
samtidig være vaktbikkje for et godt 
arbeidsmiljø. Dette dilemmaet gjelder 
ikke minst ute på den enkelte arbeids-
plass for de lokale tillitsvalgte. Her har 
fagforeningene et ansvar for å drive 
debatten videre.

Det synes klart at debatten bør komme i 
gang så raskt som mulig så ikke de slitne 
flinke pikene i offentlig sektor i enda større 
grad ender opp som sykemeldte flinke 
piker. Lavere sykefravær handler ikke bare 
om å spare penger, det handler minst like 
mye om at ansatte fortjener bedre!


