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Bedriftshelsetjenestens samfunnsoppdrag er å identifisere og 
gjennomføre risikoutløste forebyggende arbeidsmiljøtiltak

• Arbeidsmiljøarbeid handler om hvordan man planlegger, tilrettelegger og gjennomfører 
selve arbeidet

• Behovsprøvde, kunnskapsbaserte og systematiske tiltak tilpasses hver enkelt bransje og 
virksomhet

• Oslo Economics har beregnet kostnadene knyttet til ikke-optimale arbeidsmiljøforhold i 
Norge til 75 milliarder kroner per år

TITTEL PÅ PRESENTASJONEN

1. Oslo Economics (2018): Samfunnsnytten av bedriftshelsetjenesten
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Kort bakgrunn og faktagrunnlag

• Bare halvparten av de spurte i Staminas jobbhelseundersøkelse sier at de arbeider i en 
virksomhet der de opplever at ledelsen har fokus på arbeidsmiljøet

• Ca 60 % av legemeldt sykefravær i Norge skyldes psykiske lidelser samt muskel - og 
skjelettlidelser

• 15 – 25 % av sykefraværet kan forebygges gjennom å eliminere mekaniske og psykososiale 
arbeidsmiljøutfordringer

• I tillegg ser Stamina svært gode effekter av tiltak rettet mot å øke individenes arbeidsevne

TITTEL PÅ PRESENTASJONEN

1. En uavhengig ekspertgruppe (2018): Hva bør skje med BHT
2. Oslo Economics (2018): Samfunnsnytten av bedriftshelsetjenesten
3. NOAs faktabok  2015 og 2018
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Strategi for lavt sykefravær består av 3 konkrete tiltak

1. Etablere grunnleggende HMS systematikk

2. Målrettet oppfølging av ansatte og avdelinger med høyt fravær

3. Bygge bærekraftig arbeidsmiljø gjennom organisasjonstilhørighet og engasjement

TITTEL PÅ PRESENTASJONEN
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Virksomhetens systematiske HMS-arbeid

Arbeidsgiver har ansvaret

Ansatte har rett og 
plikt til medvirkning

Kundens HMS-system 
og HMS-arbeid

Arbeidsmiljøloven 
Arbeidsmiljøforskriftene
Internkontrollforskriften

BHTs rolle i det systematiske HMS-arbeidet

Fri og uavhengig stilling

Rådgivende og fagkyndig 
bistand i kundens 

HMS-prosess

Bransjekompetanse og 
tilhørende lovkrav

Prosess

Kartlegging Risikovurdering
Handlingsplan 

og tiltak

Oppfølging

Evaluering

HMS systematikk med fokus på hvordan man planlegger, 
tilrettelegger og gjennomfører selve arbeidet

STAMINAS ARBEIDSMETODIKK
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Målrettet oppfølging av ansatte med høyt fravær

• Gjennomføre intervju med alle ansatte med høyt fravær

– Formål er å hjelpe arbeidsgiver og ansatt til situasjonsforståelse og gode løsninger

• Kurs for ledere i sykefraværsoppfølging og «beste praksis»

• Etablering av et utvalg som vurderer sykefraværssaker og beslutter tiltak

– Fokus på både arbeidsmiljø og arbeidsevne

TITTEL PÅ PRESENTASJONEN
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Bygge bærekraftig arbeidsmiljø gjennom 
organisasjonstilhørighet og engasjement

TITTEL PÅ PRESENTASJONEN

Meaningful tasks

Influence

Organizational resources

Competence development

Feedback

Cooperation


