ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS
En veileder for tillitsvalgte og medlemmer

2011
1

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det
utføres et arbeid – omgivelsene for arbeidet.
Et arbeidsmiljø består både av fysiske og psykososiale forhold.
Arbeidsmiljøet danner en viktig for ramme for arbeidet. Det påvirker
hvordan arbeidet utføres og den som utfører arbeidet.

Viktige prinsipper for alt arbeidsmiljøarbeid
* Tydelig ledelse og organisering
* Tar opp vanskelige ting - utsetter ikke
* Praktiserer åpenhet som metode
* Medarbeidere blir sett
* Medarbeidere blir hørt
* Medarbeidere medvirker og blir stilt krav til
* Setter fokus på det du som arbeidsgiver vil ha mer av

Om veilederen
Veilederen handler om betydningen av arbeidsmiljøet - og om
samfunnets forventninger til arbeidsmiljøet i sykehus.
Veilederen skal være et grunnlag for å arbeide med å styrke arbeidsmiljøet
i sykehus.

Forsidefoto: Colourbox
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Forord
Legeforeningen har gjennom flere år vært opptatt av arbeidsmiljøet som grunnlag for kvalitet på tjenester, effektivitet og trivsel. Arbeidsmiljøet er omgivelsene for arbeidsutførelsen, fysiske og mellommenneskelige omgivelser og beskyttelse mot skader. I denne veilederen er oppmerksomheten først og fremst rettet mot opplevelse av
trygghet, trivsel, mestring og psykososiale forhold.
Oppmerksomhet om hvordan miljøet virker på mennesket og psykososiale forhold har fått mange uttrykk. Filosofen Aristoteles hevdet at ”mennesket virker på sitt ytterste når det har medbestemmelse”. Dette gjelder ikke
bare i arbeidsforhold, men også i forhold til andre livsarenaer.
Både arbeidsgiver og arbeidstaker har interesse av at arbeidsmiljøet er utformet og tilrettelagt slik at arbeidet
lar seg utføre på en best mulig måte med begrenset risiko for skader og innenfor de økonomiske og tidsmessige
forutsetninger som er nødvendige.
Arbeidsmiljøet i sykehus henger nært sammen med hvordan ledelse utøves overfor ansatte og rammevilkårene
for sykehuset. Ledelsen for en virksomhet må ha som overordnet mål at de som arbeider i virksomheten skal
brukes på en best mulig måte utfra kompetanse og til virksomhetens beste. Et godt arbeidsmiljø fremmer effektivitet og trivsel - og forebygger sykefravær og fremmer deltakelse og ansvar for det arbeidet som skal gjøres.
Beslutninger om omstilling og endring vil innebære risiko for arbeidsmiljøet. Negativ oppmerksomhet mot
sykehus og enkeltindivider i sykehus har stor betydning for arbeidsmiljøet. I slike situasjoner er det særlig viktig
at det er en bevissthet om arbeidsmiljøet. I 2008 laget Legeforeningen en veileder for omstillingsprosesser som
rettet oppmerksomheten mot arbeidsmiljø under omstilling.
De siste årene er det dokumentert et behov for å styrke arbeidet med arbeidsmiljøet i sykehus. Det vises her
blant annet til den såkalte God vakt kampanjen som har pågått i flere år i regi av Arbeidstilsynet. Rapport fra
Riksrevisjonen i november 2009 viser at mangel på involvering av ansatte bidrar til å svekke muligheter for god
økonomistyring i sykehusene.
Samlet sett viser dette at det er behov for en gjennomgang av sykehusene med sikte på tiltak for å styrke arbeidsmiljøet. Arbeid med pasientssikkerhet og kvalitet er nødvendig for godt arbeidsmiljø. Trygghet og åpenhet
gir nødvendig informasjon, også om feil, som grunnlag for læring og utvikling.
Legeforeningen ønsker med denne veilederen å sette fokus på arbeidsmiljøspørsmål og å gi en gjennomgang av
regelverket med praktisk rettede råd om hvordan tillitsvalgte og ledere kan arbeide med arbeidsmiljøspørsmål
på den enkelte arbeidsplass. Reell involvering av ansatte i arbeidsmiljøarbeidet er av avgjørende betydning.
Veilederen er utarbeidet for å lette tilgangen til kunnskapen om regler for arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø vil også
være tema på tillitsvalgtopplæring og i andre sammenhenger.
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Utfordringer i sykehusene i dag

1

Målet er at vi skal ha et godt fungerende helsevesen som er i stand til å tilby likeverdige helsetjenester med kvalitet til hele befolkningen. Bevissthet om arbeidsmiljøets betydning og innsats i forhold til arbeidsmiljøet i norske
sykehus, er nødvendig for å oppnå de mål som er satt.
Sykehusene har de siste årene vært i kontinuerlig endring som følge av flere helsereformer og en stor økning i
behandlingsvolumet. Utviklingen de siste år tilsier at det må legges betydelig vekt på utvikling av gode fagmiljøer
og arbeidsmiljøer for å kunne være rustet til endringer uten for stort tap i effektivitet for sykehuset og i livskvalitet
for den enkelte. Grunnleggende forutsetninger for resultatbasert ledelsesutøvelse gjelder også innenfor
helsetjenesten:
Et arbeidsmiljø som oppleves som godt og trygt, kjennetegnes av at ledere og ansatte er bevisst betydningen av
arbeidsmiljøet og at det arbeides systematisk og målbevisst gjennom tilrettelegging.
Ønskede resultater og effektive omstillinger oppnås først når tjenesten drives og utvikles sammen med ansatte.
Åpenhet til å kunne ta opp vanskelige saker og spørsmål – og feil, uten trusler om sanksjoner, bidrar til et sunt
arbeidsmiljø.
Åpenhet og medvirkning er viktige stikkord for et godt arbeidsmiljø.
Ledelsen må sørge for involvering og at ansatte blir deltakende i prosesser og får eierskap til endringer.

1.1

Samsvar mellom mål, beslutninger og pasienttilbudet

Det må settes klare mål for sykehusene som grunnlag for økonomiske bevilgninger. Blant ledere og ansatte ved
flere sykehus er det en opplevelse av at hovedmålet for driften er overholdelse av den økonomiske ramme,
uavhengig av endrede behov, innhold, konsekvenser. Manglende samsvar mellom krav til tjenestetilbudet og
bevilgede ressurser, og en langvarig situasjon med krav om innsparing, er i seg selv en trussel for arbeidsmiljøet
når dette preger arbeidshverdagen til ledere og ansatte i sykehus.
Stortinget bevilger og vedtar rettigheter til behandling, mens det er sykehusene som må foreta de faktiske prioriteringer og stå i det opplevde”krysspresset”. Mellom Stortinget og sykehuset, er eierforvaltningen for sykehusene
ved helse- og omsorgsdepartmentet og de regionale helseforetakene.
Eierstrukturen med staten som eier, med Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetak som
beslutningstakere og sykehusene (helseforetakene) som ansvarlige for ”produksjon”, skaper særskilte utfordringer
knyttet til samsvar mellom beslutninger på et overordnet nivå, nødvendige konsekvensanalyser, tilrettelegging og
involvering i sykehuset. Arbeidsmiljømessige utfordringer kan skapes i styringslinjen over sykehuset, dersom dette
ikke er hensyntatt i forbindelse med beslutninger.
Nivået over sykehuset treffer en rekke beslutninger og har et ”sørge for” ansvar. Kunnskap om konsekvenser er
nødvendig for at beslutningstakeren skal være i stand til å forvalte sitt ansvar. Det gjelder konsekvenser for sykehuset med hensyn til økonomi, organisering og pasientbehandling, men også i forhold til arbeidsmiljøet.
- Konsekvensanalyser bør foreligge sammen med de beslutninger som treffes av regionale helseforetak.
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1.2

Tydelig eieransvar og ansvarsplassering

Ansvar må også plasseres for driften av sykehus under gitte forutsetninger og ved svikt i kapasiteten som følge
av manglende planlegging, for eks i forbindelse med større omstillingsprosesser.
I dag blir det truffet en rekke avgjørelser på regionalt nivå som virker direkte på pasienttilbudet og arbeidsmiljøet i sykehuset, uten nødvendig involvering og konsekvensanalyser ved sykehuset.
Sykehuset er på sin side bundet til å opptre innenfor et budsjett, lovgivning som regulerer forpliktelser for
arbeidmiljø og involvering, og lovgivning som gir pasienter rettigheter til behandling. Vedtak på overordnet nivå
uten kunnskap om hva som er realistiske mål i forhold til rammebetingelser, vil kunne få utilsiktede konsekvenser og sette sykehusene i et ”krysspress” med fare for arbeidsmiljøet og andre forpliktelser.
Ved større omstillinger, som for eks ved Oslo Unversitetssykehus, skal det gjennomføres konsevensanalyser.
Dersom det på regionalt nivå treffes vedtak om omstilling uten nødvendige rammebetingelser for å kunne gjennomføre omstillingen, kan konsekvensen være at sykehuset ikke makter å oppfylle sine forpliktelser i forhold
til Stortingets beslutninger (lovgivningen). Tillitsvalgte skal tidlig med i arbeidet rundt konsekvensanalysene
for å sikre reell innflytelse og medvirkning. Samtidig vil slik involvering også bidra til at ledelsen kan gjøre mer
opplyste veivalg fordi ansatte som kjenner utfordringene i daglig drift er med og bruker sin kompetanse inn i
prosessen.
Forslag til budsjettering fra departementet som eier og budsjettvedtak i Stortinget må skje på et best mulig
opplyst grunnlag der det er samsvar mellom de forutsetninger Stortinget har om aktivitet i sykehus uttrykt i
pasientrettighetsloven, arbeidmiljøloven – og de økonomiske rammebetingelser som gis.
Departementet har rapporteringsansvaret overfor Stortinget. For å kunne ta eieransvaret på en helhetlig måte,
må departementet motta nødvendig informasjon fra de regionale helseforetakene.
Utøveransvaret er i dag entydig plassert i helseforetakene/sykehusene, men det er store utfordringer med effekten av beslutninger på nivåene over og grunnlaget for disse beslutningene.
Plassering av ansvar er utfordrende langs beslutningslinjen fra eiernivåene i sykehuset, styret for helseforetaket,
det regionale helseforetakets styre og ledelse – til departementet og Stortinget. Stortinget bevilger og vedtar
pasientrettigheter og lovgivning og arbeidsmiljø.

Skjerming av enkeltindivider står ikke i motsetning til at arbeidsgiver og helsetilsyn har et ansvar for å ”ta ut”
leger og annet helsepersonell som ikke er egnet til å utøve yrkesutøvelsen på forsvarlig vis.
- Avvik må danne grunnlag for læring
Høsten 2010 ble det drøftet i media om pasienter og pårørende skal ha større innflytelse i tilsynssaker mot
helsepersonell og om Statens helsetilsyn opptrer for mildt i vurderingen av leger.
De forutsetninger som lå til grunn for helsepersonelloven og tilsynets myndighet uttrykt i Ot prp. nr 14 (20002001), var netttopp at pasienter og pårørende måtte gis andre arenaer enn tilsynsarenaen, for å kunne opprettholde og videreutvikle tilsynssystemet som grunnlag for læring. Det var arbeidet med å målrette reaksjoner som
virkemiddel for bedre kvalitet og ikke som straff.
8

Åpenhet og trygghet er nødvendig for å lære av feil. Frykten for mediafokus og rettsprossesser kan hindre åpenhet.
Skjerming av enkeltindivider mot offentlig eksponering, umiddelbar granskning og utsettelse av konklusjoner i
påvente av resultatet av granskning, er nødvendig for å skape trygge arbeidsplasser i sykehus. Slik trygghet er en
forutsetning for åpenhet om feil og læring av feil.

1.3

Endringsvilje og tilrettelegging

Økende forventninger og etterspørsel fra befolkningen til behandlingstilbudet, økende krav til kommunikasjon,
dokumentasjon og resultater, stiller andre krav til den enkelte, ledelsen og til tilrettelegging for arbeidsmiljøet.
• Stadige endringer av arbeidshverdagen krever økt satsing på arbeidsmiljø
Alle ansatte i sykehus må forholde seg til stadige endringer av arbeidshverdagen som følge av politiske
helsereformer, organisatoriske endringer, men også som følge av endringer innenfor fagutøvelsen. Kunnskap
om endringsledelse må inngå i kompetanseutviklingen til ledere i sykehus.
• En grunnleggende forutsetning for å oppnå gode endringsprosesser er at behovet for endring er forståelig
• Et klart og felles målbilde må inngå som del i prosessen. Det er stor forskjell på krav om endringer som
forstås ut fra begrunnelse og mål, og endringer som virker mangelfullt utredet, og der sykehuset i liten grad
har bidratt til premissene for vedtaket.
Effektiv måloppnåelse vil i stor grad bygge på godt planlagte prosesser der ansatte er involvert i prosessene.

Mye tyder på en negativ utvikling av arbeidsmiljøet i sykehus. Mange ansatte i sykehus opplever i dag usikkerhet i forhold til egen arbeidssituasjon, dårlig psykososialt arbeidsmiljø og/eller et stadig økende tidspress i
arbeidssituasjonen.
Helse- og omsorgssektoren har det høyeste sykefraværet. Mange sykehus har et sykefravær som ligger 6080% over hva som er gjennomsnittet ellers i arbeidslivet.
Dette får ikke bare konsekvenser for den enkeltes livskvalitet og rekruttering til sykehusyrker, men også for
virksomhetens produktivitet og kvaliteten på tjenesten som ytes.

Det foregår omfattende omstillingsprosesser i sykehusene, med sammenslåingen av Oslo-sykehusene til Oslo
Universitetssykehus og sammenslåing av Sykehuset Asker og Bærum, Sykehuset Buskerud, Ringerike Sykehus
og Blefjell sykehus til nye Vestre Viken HF. Det er også ytterligere sammenslåinger på trappene.
Disse sammenslåingene berører svært mange ansatte. Prosessene kommer i tillegg til et vedvarende fokus på
innsparing og uten ekstra budsjettmidler til å finansiere de store endringene som skal gjennomføres.
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Mange ansatte er allerede omstillingstrette. I tillegg til rent organisatoriske sammenslåinger vil det komme
behov for fysisk flytting og sammenslåing av avdelinger osv. Dette skaper usikkerhet og vil påvirke det psykososiale arbeidsmiljøet i tiden som kommer.

1.4

Dokumentasjon på betydning av misforhold mellom ressurser og oppgaver

Arbeidstilsynets "God vakt"- kampanje i 2005 avdekket en rekke kritikkverdige forhold. Dette har Arbeidstilsynet fulgt opp i 2008.
Arbeidstilsynet har gjennomgående i oppfølgningen av God Vakt! påpekt at misforhold mellom ressurser og
oppgaver er en stor utfordring. I sykehusene i dag oppleves fokuset på økonomisk innsparing som nærmest
enerådende, og dette får konsekvenser for arbeidsmiljøet.
For mange preges hverdagen av:
- stort tidspress
- stadige omorganiseringer med usikkerhet i forhold ansettelsesforhold
- manglende registrering av arbeidstid (og mye overtidsbruk)
- utstrakt bruk av midlertidige ansettelser og til dels svært korte vikariater (ned mot 3 måneder)
Ledere på alle nivåer har for lite tid til å arbeide godt med utvikling av arbeidsmiljøet, da rapportering, omorganisering og innsparing tar svært mye tid.
Riksrevisjonen påpekte noe av de samme tendensene i rapport om sykehusene og økonomistyring fra november
2009, men med vekt på sviktende involvering på alle ledelsesnivåer i sykehus og i forhold til ansatte.

1.5

Særlig om arbeidsmiljø ved utstrakt bruk av midlertidige stillinger i
sykehus

Omtrent halvparten av alle leger i sykehus er midlertidig ansatt. Omtrent 90 % av leger i spesialisering er i
hovedsak ansatt i midlertidige stillinger, og mange i kortvarige vikariater.
Bruken av korte midlertidige ansettelser medfører at disse legene kommer under press, og
- ikke tør nekte utstrakt overtid
- ikke tør melde om kritikkverdige forhold knyttet til arbeidsmiljøet
•

Hyppige utskiftninger av medarbeidere kan i seg selv være medvirkende til et ustabilt arbeidsmiljø.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i sin årsrapport for 2008 særlig fremhevet sykehusene som
"verstinger" i forhold til diskriminering av gravide. Diskriminering er i seg selv et alvorlig arbeidsmiljøproblem.
Selve diskrimineringsaspektet er også et utslag/symptom på de underliggende problemene med kortvarige
midlertidige ansettelser i sykehus og stort fokus på økonomi.
Legeforeningen arbeider nå for at hovedregelen for leger i spesialisering skal være fast ansettelse.
Dette er for en stor del begrunnet i de arbeidsmiljøutfordringer dagens praktisering av stillingsstrukturen har for
store deler av sykehus-Norge.
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1.6

Arbeidstid og arbeidsmiljø

Stor og uforutsigbar arbeidsbelastning rapporteres som
en utfordring for legegruppen. Tidligere var det lite
oppmerksomhet om arbeidstid, noe som ble ”styrt”
gjennom behov og dialog mellom overlege og pasient.
Mange leger hadde former for ”totallønn” der arbeidstiden ikke ble regulert og kontrollert i særlig grad, annet
enn ved fordeling av vakter. I en situasjon med stadig
og vedvarende ensidig press mot leger i forhold til
arbeidstid er det viktig med vern av arbeidstid.
Behovet for vern øker når dialog og avtaler mellom
ledelse og ansatte leger erstattes av styring, kontroll og
pålegg.
Det gir legene et legitimt og nødvendig behov for
beskyttelse. Et tiltak er registrering av overtid for leger
- og da særlig overleger. I en situasjon med vedvarende
press på arbeidstid vil registrering av overtid og et
fokus på at overtidsbruk skal være i overensstemmelse
med arbeidsmiljølovens regler, være nødvendig for å
sikre de ansattes helse.

1.7

Leger må bruke og engasjere seg i vernetjenesten

Arbeidstilsynets God Vakt-kampanje avdekket at vernetjenesten i praksis ikke brukes av leger. Dersom en lege
opplever arbeidsmiljøutfordringer vil legen sjelden oppsøke verneombudet. Leger stiller heller ikke til valg som
verneombud.
Vernetjenesten (verneombudene og arbeidsmiljøutvalgene) er en viktig kanal for å ta opp arbeidsmiljørelaterte
tema. Den har formaliserte oppgaver etter arbeidsmiljøloven. Det er verneombudet og Arbeidsmiljøutvalget
som Arbeidstilsynet forholder seg til og som forutsettes å være arenaer for arbeidsgivers arbeid med å lukke
påpekte avvik.
Legeforeningen oppfordrer sine medlemmer til å bruke vernetjenesten når det oppstår arbeidsmiljørelaterte
saker og til å stille til valg som verneombud/hovedverneombud.
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Betydningen av et godt arbeidsmiljø

2

Det som kjennetegner et godt arbeidsmiljø er at de ansatte opplever trygghet, åpenhet og utviklingsmuligheter.
I et godt arbeidsmiljø gis det tilbakemeldinger om forhold som må endres til den det gjelder med mulighet for
dialog. I kompetansevirksomheter blir muligheter for mestring, utvikling og ansvar under tillit, vektlagt. Det
legges mindre vekt på kontroll og detaljstyring.
All kunnskap om arbeidsmiljø viser at arbeidsmiljøet har stor betydning for virksomhetens utvikling, effektivitet
og produksjon.
Det forklarer satsningen på HR – området i virksomheter de senere år, der arbeidsmiljø benyttes aktivt i
utviklingen av virksomheten.
Den nordiske trepartsmodellen som store deler av norsk arbeidsliv kjennetegnes av, fremmer arbeidsmotivasjon
og effektivitet. I sykehusene har erfaringene fra det partsbaserte samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i for liten grad blitt utnyttet.
Arbeidsmiljø bør i større grad brukes som et virkemiddel for å realisere verdiskaping innen sykehus. Tilfredse
pasienter som er sikret grunnleggende pasientrettigheter og fornøyde medarbeidere bør være et viktig hovedmål for sykehusene.

2.1

Målestokk på arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø består av flere faktorer og kan således være vanskelig å måle. Kartlegging av arbeidsmiljø ved
spørsmål til ansatte og ledere, gjennomføres regelmessig i mange virksomheter for å kunne ha indkatorer på en
del definerte faktorer.
Tradisjonelt sett har sykefravær og ”turnover” blitt vurdert som indikatorer på arbeidsmiljøet. Fra et samfunnsmessig perspektiv, vil arbeidsmiljøet – både fysisk og psykisk – blant annet gi utslag på sykefraværsstatistikken.
Erfaring viser at der det er et godt arbeidsmiljø, er også sykefraværet lavt. Et lavt sykefravær er et gode, både for
den enkelte ansatte, for bedriften og for samfunnet som sådan. I et lengre perspektiv vil lavt sykefravær også
erfaringsmessig bidra til å redusere antallet i yrkesaktiv alder på uførepensjon.
For den gode lederen vil arbeidsmiljøet vurderes om en viktig faktor for effektivitet og kvalitet, da ikke bare
miljøet som sådant, men hvordan muligheter for mestring og utvikling er for den enkelte. Summen av den
enkeltes opplevelse av mestring og trivsel vil også bidra til et godt arbeidsmiljø.
Stolthet over tilhørighet, antall forbedringsforslag, registrering av kvalitetsavvik og grad av oppfølging, bør inn
som indikatorer på arbeidsmiljøet i sykehus.

2.2

Arbeidsmiljø som avgjørende for ”produksjon”

Arbeid med arbeidsmiljøspørsmål er viktig ut fra flere ulike perspektiv. Erfaring tilsier også at et godt arbeidsmiljø gir økt effektivitet og produksjon. Det er altså god samfunnsøkonomi å bruke tid og ressurser på tilrettelegging for et godt arbeidsmiljø.
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Fra arbeidsgivers perspektiv, vil godt arbeidsmiljø bidra til effektivitet og økt produksjon, noe som igjen vil frigjøre ressurser til virksomhetens hovedoppgaver. Godt arbeidsmiljø bidrar også til økt kvalitet på tjenestene.
En åpenhetskultur i et trygt arbeidsmiljø vil bidra til at ansatte tør si fra, både om egne avvik og om kritikkverdige forhold i virksomheten. Dette vil igjen gi mulighet for forbedring av virksomheten.
Fra et individuelt perspektiv vil et godt arbeidsmiljø gi økt trivsel på jobb og derigjennom styrke til å møte og
takle utfordringer. Vi ser at hvordan man har det på jobb er avgjørende for den enkeltes psykiske helse. Ved å ha
fokus på det psykiske arbeidsmiljøet og åpenhetskultur kan vi bidra til å gi den enkelte ansatte et bedre liv.
Et godt arbeidsmiljø for leger som arbeidstakere og arbeidsgiverrepresentanter er en avgjørende faktor for å
sikre god pasientbehandling. Det vil også gi en økt livskvalitet for den enkelte lege, øke muligheter for god rekruttering i fremtiden, og bidra til en bedre fungerende helsetjeneste.

2.3

Motivasjon

Motivasjon er en viktig faktor for hvordan arbeidsutførelsen skjer. Motivasjon beskrives som en drivkraft og en
innstilling. Motivasjon er drivkraft som gjør oss istand til å mobilisere energi, og som bestemmer denne
energiens retning og intensitet. Både krefter som ligger i oss - og utenfor oss. Skinners teorier bygger på at
mennesket kan styres ved at bruk av belønning og straff benyttes for å oppnå en bestemt atferd. Kognitive
teorier baserer seg på at handlingen springer ut fra forventning om at det er sammenheng mellom innsats
og resultater. Senere behavoristiske motivasjonspsykologer har i større grad lagt vekt på betydningen av ytre
målobjekter som kan spore til atferd. En del forskere mener at motivasjon er nødvendig for å stimulere til læring.
Andre forskere er uenig i dette fordi man gjennom påstanden sier at motivasjon er grunnlaget for all menneskelig læring, det vil si alminnelig tilpasning.
Den amerikanske psykologen David McClelland er kjent for sine undersøkelser over prestasjonsmotivasjon.
Han mener at prestasjonsmotivasjon er betinget av oppdragelsesmønster og har stor betydning for skoleprestasjoner og yrkeskarriere.
Maslow la i sin lære vekt på grunnleggene behov i et hierarki med faktorer. Det grunnleggende er fysiologiske
behov, trygghetsbehov, sosiale behov, behov for status og behov for selvrealisering. Hvis man overfører dette til
en virksomhet vil det innebære behov for forutsigbare arbeidsvilkår og trygghet. Sosiale behov som kontakt og
fellesskap med kollegaer er viktig, mens behovet for selvrealisering blir dekket av det å ha et meningsfylt arbeid
og utviklingsmuligheter.
I nyere forskning er det lagt vekt på kognitive aspekter ved motivasjon, med særlig vekt på ansvar og mestring.

2.4 Ansvar og mestring grunnleggende for motivasjon
Nyere motivasjonspsykologi har lagt vekt på kognitive aspekter ved motivasjon og dermed intensjoner, mål og
planer som viktige faktorer for igangsetting og dirigering av atferd.
Amerikaneren Frederick Herzberg gjennomførte på slutten av 1950-tallet en undersøkelse om motivasjon og
bruken av incitamenter blant ingeniører og regnskapsfolk i ulike typer av bedrifter. Herzberg la vekt på å
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utforske hendelser i informantenes liv der de hadde hatt sterke opplevelser eller sterke følelser i forbindelse
med arbeidssituasjonen. I analysen viste han til at gode følelser var nært knyttet til forhold som prestasjoner,
anerkjennelse, ansvar, arbeidets innhold, personlig vekst og forfremmelse, noe han kalte motivasjonsfaktorer og la til at disse påvirker graden av tilfredshet og utløser motivasjon. Informantenes negative følelser
var knyttet til forhold som firmaets politikk og administrasjon, ledelse, lønn, mellommenneskelige relasjoner og
arbeidsforhold, noe han kalte hygienefaktorer.
Hygienefaktorene motiverer ikke til økt innsats, men fører til utilfredshet og mistrivsel om de ikke blir oppfylt.
Herzberg mente at et sett med faktorer bidrar til trivsel og motivasjon og ett annet sett med faktorer
bidrar til mistrivsel. Hygienefaktorene var koblet til forhold av mer generell art som bedriftspolitikk og
generelle arbeidsforhold, mens motivasjonsfaktorene var knyttet til den jobben den enkelte utfører.
Nøkkelen for å oppnå høyt motiverte medarbeidere er å gi medarbeidere arbeidsoppgaver som virker
utfordrende, tilrettelegge for utvikling og opptre i dialog der den ansatte får tillit og ansvar.

2.5

God avvikshåndtering avgjørende for arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøet i risikovirksomheter, som i sykehus, er avhengig av ledelsesmessig oppmerksomhet om feil
og adekvat håndtering av feil. Som for arbeidsmiljøet ellers, er trygghet for åpenhet avgjørende for at feil kan
følges opp. Det overordnede målet om en god, likeverdig og trygg helsetjeneste for alle, kan først etterleves når
det foreligger god avvikshåndtering.
Avvikshåndtering er avgjørende for tilgang til kunnskap og for oversikt og kunnskap om helsetjenesten. For å
oppnå god avvikshåndtering må det være:

Oppmerksomhet om betydning av arbeidet med systemer og systemsvikt – og tid og rom for arbeid med
kvalitet og pasientssikkerhet.
God dialog om feil i alle ledd ved etablering av lokale arenaer for håndtering av feil, sortering og oppfølgning.
Ledelsen i alle ledd må etterspørre rapporter om forekomst av uønskede hendelser og pasientskader, og
hvordan disse følges opp.
Kontinuerlig forbedring av pasientsikkerheten må være mål for ledelsen, og måling av sikkerhetskultur bør
derfor være rutine.

Forskning på pasientsikkerhet som prioritert i helsetjenesten i og utenfor sykehus, forutsetter tilretteleggelse
for analyse og læring av uønskede hendelser, samt bruk av informasjon som grunnlag for beslutninger.
• God avvikshåndtering bygger ikke bare på det som skjer innenfor helsetjenesten. Det stiller også krav til
helsemyndighetene.
I dag er det for stort rom for spekulasjoner i hendelser og individfokus – og for liten grad av ansvarstaking fra
helsemyndighetenes side. Følgende forventninger kan stilles til helsemyndighetene:
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Ved ulykker og alvorlige hendelser må helsemyndighetene sørge for rask og effektiv granskning.
Oppmerksomhet må rettes mot systemoppfølgning og internkontrollsystemer.
Det må tilrettelegges for arbeid med kvalitet, pasientsikkerhet og med avvikshåndtering i helsetjenesten.
Kvalitetsregistre må opprettes.
Myndighetene må ta ansvaret for sammenstilling- og forvaltning av kunnskap om feil nasjonalt og internasjonalt for tilbakemelding til helsetjenesten. Oppmerksomheten om enkeltindivider og feil innenfor systemet er i
seg selv et hinder i arbeidet med pasientssikkerhet. Belastningen med å arbeide i risikovirksomheter må balanseres for å oppnå tilstrekkelig grad av åpenhet. Risikoen i slik virksomheten må således bæres av fellesskapet for
å kunne få gode tjenester, men ikke minst være grunnlaget for systemutvikling. Det betyr et krav om å dempe
individfokuset slik at tilbakemeldinger og læring er førstevalget ved feil, og at det er høy terskel for sanksjoner.
• Kunnskap om helsetjenesten og muligheter for ”styring” og reell påvirkning forutsetter rasjonell og målrettet
offentlig helseforvaltning, som ikke bidrar til å legge beslag på knappe helseressurser på en uhensiktsmessig
måte gjennom nye dokumentasjonskrav, administrasjon og «defensivmedisin».

2.6

Historiske utviklingstrekk

Oppmerksomheten om arbeidsmiljø startet i det gamle industrisamfunnet med behov for å verne ansatte mot
svært lange arbeidsdager seks dager i uken og mot skader – og har over tid utviklet seg i retning av fokus på
arbeidsmiljø som et virkemiddel for å øke ”produksjonen” i virksomheten.
• Industrisamfunnet og behovet for vern begrunnet lovbeskyttelse.
Det gamle industrisamfunnet hadde klare likhetstrekk med det vi i dag finner i andre deler av verden, innenfor
tekstilindustri, sukkerindustri, skipsopphogging, gruver, osv. Vi reagerer sterkt på barnearbeid, uverdige arbeidsvilkår og høy risio i arbeidssituasjonen, men tilstandene i Norge for 150 år siden var ikke så ulike det vi ser i
andre land i dag.
Forholdene bedret seg gjennom hele 1900-tallet og vi fikk første arbeidervern med ”lov om tilsyn med arbeidere
i fabrikk» i 1893. Vi fikk kort tid etter lovfestede begrensinger for barnearbeid i Norge, og arbeidsgiver ble pålagt
ansvar ved ulykker.
Utviklingen av arbeidsmiljølovgivningen tok utgangspunkt i industrien og industriarbeiderens betingelser, noe
som fortsatt gjør seg gjeldende, ved timetelling, rettigheter, kontroll og styring.
Den første loven som begrenset arbeidstiden for voksne, kom i 1915 ved at 10 timers dagen og begrensingen på
54 timer ukentlig ble innført. Arbeidsvern har stått sentralt for oppbyggingen av arbeidsmiljøloven ved fysisk
sikkerhet på arbeidsplassen, omsorg ved ulykker, sykdom og alderdom, og vern mot vilkårlige og usaklige
oppsigelser.
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I 1937 ble 1893-tilsynsloven omgjort til arbeidervernloven
som skulle gjelde for hele arbeidslivet.
Med den kom de første bestemmelsene om oppsigelse, og
behovsprøvd alderstrygd kom inn i lovverket. Alle trygdeordninger ble innlemmet i lov i 1967: Folketrygden. Like
etter ble pensjonsalderen senket til 67 år.

2.7

Arbeidsmiljøloven i 1977 og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljøloven overtok for arbeidervernloven i 1977, og i den forbindelse ble det opprettet et statlig arbeidstilsyn. Da kommer ordet "miljø" virkelig inn i arbeidslivet. Begrepet omfatter store deler av hverdagen for alle
arbeidstakere og fikk raskt en sentral posisjon i den alminnelige bevisstheten hos folk.
Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre
tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Arbeidstilsynet har også oppgaver i forhold til
enkelte andre lover, hvorav lønnsgarantiloven, ferieloven og deler av tobakkskadeloven er de viktigste.
Arbeidstilsynet har også tilsyn med studentenes læringsmiljø ved universitet og høgskoler. Utlendingsloven og
allmenngjøringsloven gir Arbeidstilsynet ansvar og myndighet i forhold til tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for
utenlandske arbeidstakere.
Med tilsynsloven av 1893 begynte det som siden er blitt Arbeidstilsynet. I 1910 ble tilsynet utvidet til å omfatte
annen industri enn fabrikker og også håndverksvirksomheter helt ned til 5 ansatte. Det ble opprettet formaliserte "Fabrikktilsyn" med inspektører, og i 1914 et sentralkontor. I arbeidervernloven i 1937 (lov av 19. juni 1936)
ble Fabrikktilsynet endret til Statens Arbeidstilsyn og ble organisert som et direktorat. Stedlige arbeidstilsyn ble
opprettet i alle kommuner.
- Kings Bay-ulykken i 1962 førte til et styrket arbeidstilsyn
Da Kings Bay-ulykken (på Svalbard, 21 gruvearbeidere døde) skjedde i 1962, ble myndighetene kritisert og Arbeidstilsynet reorganisert. De kommunale tilsynene ble nedlagt, Arbeidstilsynet ble en statlig etat som
samarbeidet med regionale og lokale enheter, og det ble opprettet ca. 68 avdelingskontorer. Arbeidslivsorganisasjonene på begge sider fikk sete i tilsynets styre.
Med den nye versjonen av arbeidsmiljøloven i 2006, ble organiseringen av Arbeidstilsynet endret ved at
Arbeidstilsynet ble plassert i Trondheim med 7 regionskontorer lokalisert til Oslo, Moss, Skien, Hamar, Bergen,
Trondheim og Finnsnes, de fleste med flere tilsynskontorer under seg.
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Arbeidsmiljøloven

3

Krav til arbeidsmiljø følger av flere lover, men arbeidsmiljøloven er hovedloven og gjelder enhver arbeidsplass i
landet.
Arbeidsmiljøloven i dag er opptatt av å fremme helse- og trivsel, og ikke bare beskytte arbeidstaker mot
uheldige arbeidsforhold. Vi har etter hvert mye kunnskap om at gode arbeidsmiljø fremmer deltakelse og helse.
Arbeid er i seg selv helsefremmende.
Helselovene har også krav som skal understøtte arbeidsmiljøet for helsepersonell, noe som i mange tilfeller vil
være nødvendig for sikkerhet i helsetjenesten. Det stilles i spesialisthelsetjenesteloven krav til arbeidsgiver og
ledelse for tilretteleggelse rundt helsepersonellets yrkesutøvelse. Det stilles krav om tilrettelegging for
oppdatering/etterutdanning og om ordninger for varsling.
I tillegg er det avtaler mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden om arbeidsmiljø spørsmål. Arbeidslivet i
Norge er i stor grad basert på slikt trepartssamarbeid.

3.1

HMS arbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) kalles også Internkontroll. Dette reguleres av
arbeidsmiljøloven § 3-1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Hensikten med systematisk HMS-arbeid er at hver enkelt virksomhet skal ha et system som sikrer at arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.
HMS-arbeid består hovedsakelig av tre faser:
1. Kartlegging: Kartlegging av arbeidsmiljøet kan gjøres på ulike måter, for eksempel ved spørreundersøkelser, intervjuer, gruppesamtaler etc. Det viktigste er at arbeidstakerne deltar under kartleggingen.
2. Risikovurdering: Under risikovurderinger tar man for seg de arbeidsmiljøforhold som er avdekket som
utilfredsstillende under kartleggingen, og vurderer behovet for tiltak, hvilke tiltak som bør iverksettes og
tidsperspektivet for dette.
3. Handlingsplan: Kartlegging og risikovurdering skal munne ut i en skriftlig handlingsplan med konkrete
tiltak og tidsplan.
Systemet - og aktiviteten - skal systematisk overvåkes og gjennomgås. Internkontroll skal ikke være en perm i en
bokhylle, men et dynamisk system for monitorering av arbeidsmiljøet.
Som ledd i det systematiske HMS-arbeidet skal det også fastsettes mål for helse, miljø og sikkerhet i virksomheten, og det skal utarbeides en oversikt over virksomhetens organisasjon, og hvordan ansvar, oppgaver og
myndighet for HMS-arbeidet er fordelt. Dette skal gjøres skriftlig.
Dersom internkontrollsystemet fungerer etter hensikten vil virksomheten ha et godt verktøy for å fange opp
arbeidsmiljøproblemer. Helseforetaket skal bli ”sitt eget Arbeidstilsyn”.
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Som en viktig del av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal arbeidsgiver også vurdere om
arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav under planlegging og gjennomføring av omorganiseringer, og
dessuten iverksette nødvendige tiltak.
Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-1 (2), bokstav d og betyr i praksis at arbeidsgiver må kunne vise at man
har foretatt en vurdering av konsekvenser for arbeidsmiljøet når omorganiseringer skal gjennomføres. Hvis
konsekvensvurderingen viser risiko for negative konsekvenser for arbeidsmiljøet under eller etter omorganiseringen, skal tiltak verksettes.

- Avviksmeldinger
Avviksmeldinger er en del av det systematiske HMS-arbeidet og betyr at man som arbeidstaker melder inn
skriftlig de avvik man selv observerer eller opplever. I mange helseforetak gjøres dette elektronisk i egne
avviksmeldingssytem.
Med avvik menes hendelser som er i strid med regelverket, for eksempel arbeidsmiljøloven eller helselovgivningen. Det betyr ikke at man som arbeidstaker må foreta en selvstendig vurdering av om det man melder
inn er i strid med loven.
I relasjon til arbeidsmiljøet, er avviksmeldinger et nødvendig verktøy for at arbeidsgiver skal kunne vite hva
som skjer i organisasjonen. Arbeidsgiver vet ikke at noen sliter med arbeidsmiljøproblemer hvis ingen sier fra,
og da kan man heller ikke forvente at noe gjøres for å rette det opp.
Avviksmeldinger er betydningsfull informasjon til ledelsen.
Ledere og tillitsvalgte bør oppfordre alle arbeidstakere til å vurdere – og bruke avviksmeldingssystemet når det
er nødvendig, slik at det dannes en kultur for å si fra. Avviksmeldinger er ikke ”angiveri”, men et viktig ledd i
arbeidsmiljøarbeidet.

Etter at man har meldt et avvik skal det gis tilbakemelding fra ledelsen om hvordan avviket har blitt fulgt opp.
Slik tilbakemelding kan etterlyses, ev ved å melde fra til verneombud eller tillitsvalgt, når den uteblir, som kan
etterlyse tilbakemeldingen.

3.2

Tilrettelegging av arbeidet og arbeidsplassen

Arbeidsmiljøloven stiller i § 4-2 krav om at arbeidet skal tilrettelegges for den enkelte arbeidstaker slik at:
•
•
•
•

arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling,
det tas hensyn til den enkeltes arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger,
det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar,
det gis mulighet til variasjon, og det skal gis tilstrekkelig opplæring, særlig ved endringer som berører den
enkeltes arbeidssituasjon.

Bestemmelsen tar utgangspunkt i at arbeidstakere er ulike, med ulike forutsetninger i arbeidslivet, samt viktigheten av en faglig og personlig stimulerende arbeidshverdag.
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Tilrettelegging under hensyn til den enkeltes arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger betyr at man
må foreta en individuell vurdering av den enkeltes arbeidssituasjon. Opplæring vil være viktig ved mangel på
kyndighet. Retten til tilstrekkelig opplæring er særlig viktig under omstillingsprosesser, for eksempel dersom det
innføres nye systemer og rutiner.
Kravet om mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar betyr at man skal gis reell innflytelse over
sin egen arbeidshverdag og gjennomføringen av ulike oppgaver, men bestemmelsen er ikke en begrensning i
arbeidsgivers styringsrett. Det er fortsatt arbeidsgiver som har rett og plikt til å styre og organisere arbeidet.

Dersom arbeidsgiver skal ha mulighet til å oppfylle lovens krav til tilrettelegging for enkeltpersoner er det også
en forutsetning at den enkelte arbeidstaker melder fra til arbeidsgiver om sine behov og deltar aktivt.
Hvilke konkrete tiltak som skal igangsettes bør arbeidsgiver og arbeidstaker komme til enighet om i fellesskap,
etter en vurdering av arbeidstakers og arbeidsgivers behov.
- Tilrettelegging ved redusert arbeidsevne
Arbeidsgiver skal så langt det er mulig iverksette nødvendige tilretteleggingstiltak hvis en arbeidstaker har fått
redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje og lignende. Dette fremgår av arbeidsmiljøloven §
4-6, og regelen gjelder uansett om den reduserte arbeidsevnen skyldes ulykke, sykdom og skade som er relatert
til arbeidsmiljøet.
”Så langt som mulig” betyr at det finnes en grense for hva man kan kreve av tilrettelegging. Dersom nødvendig
tilrettelegging for eksempel vil betyr svært store kostnader eller hvis tilretteleggingen får negative konsekvenser
for andre arbeidstakere, vil det være i et grenseområde for hva man kan forvente og kreve.
Hvis for eksempel en omplassering til en annen avdeling forutsetter at en av de som allerede arbeider der må
sies opp eller omplasseres til en annen avdeling mot sin vilje er man over grensen. Det er likevel grunn til å
merke seg at ”så langt det er mulig” går lenger enn ”så langt det er mulig og rimelig”.
Utgangspunktet er at man skal gis adgang til å fortsette i sitt vanlige arbeide, men med ulike tilretteleggingstiltak. Dette kan være fysisk tilrettelegging eller organisatorisk tilrettelegging.
Tilrettelegging, for eksempel ved at man ikke lenger går vakter, skal ikke medføre bortfall av muligheter til å
arbeide som lege ved at hjemmelsnummeret overføres til noen som kan gå vakter. Men legen og lederen kan
avtale at dette skal være konsekvensen dersom legen ønsker overgang til en annen type av stilling hvor
hjemmelsnummer ikke har betydning, for eksempel en rådgiverstilling el.l.
- Sykefraværsoppfølging: oppfølgningsplan og dialogmøter
Alle helseforetak er tilknyttet avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Ny IA-avtale med tilhørende
protokoll ble inngått 25.02.10 mellom myndighetene og arbeidslivets parter.
I den nye IA-avtalen ligger blant annet følgende elementer for sykefraværsoppfølging:
• oppfølgingsplan skal utarbeides av arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstaker, og sendes sykmelder senest
innen fire uker etter sykemelding
• det skal avholdes dialogmøte 1 i regi av arbeidsgiver etter 8 ukers sykemelding og dialogmøte 2 i regi av 		
Arbeids- og velferdsetaten senest innen 26 uker.
• det skal tilstrebes økt bruk av gradert sykemelding
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Ved sykefravær skal arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstaker utarbeide en oppfølgingsplan for tilbakeføring
til arbeid. En slik plan skal utarbeides så snart som mulig og senest innen 4 uker hel eller delvis sykemelding.
Hensikten med planen er å vurdere funksjonsevne hvilke oppgaver han eller hun kan utføre, samt mulighetene
for tilrettelegging og tiltak for at arbeidstakeren kan komme så raskt som mulig tilbake i jobb.
Arbeidstaker må bidra med informasjon om hvilke arbeidsoppgaver man vil kunne utføre eller hvilken tilrettelegging man selv ser for seg som aktuelle for å returnere til arbeid. Arbeidsgiver må aktivt gjøre de nødvendige
grep for å tilrettelegge for å finne mulige løsninger som kan gjøre det mulig for arbeidstakeren å returnere til
arbeid.
Det er i utgangspunktet ingen forskjell på tilretteleggingsplikten ved arbeidsrelatert sykdom/skade og ikke
arbeidsrelatert sykdom/skade.
I tillegg til at det skal utarbeides en plan skal arbeidsgiver innkalle arbeidstaker til et dialogmøte om innholdet
i oppfølgingsplanen senest innen tolv uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet. Dette gjelder
med mindre møtet anses åpenbart unødvendig, for eksempel fordi arbeidstaker er alvorlig syk, innlagt på
sykehus eller lignende. Bedriftshelsetjenesten skal være representert i møtet og arbeidstaker kan også ta
med seg sin lege eller annen sykemeldende behandler.
Neste dialogmøte avholdes innen 6 måneders sykefravær. Dette møtet avholdes etter initiativ fra NAV.
Behov for annen bistand, som yrkesrettet attføring og rehabilitering skal særlig tas opp på dette møtet.
Sykefraværsoppfølging og IA
Alle helseforetakene er tilknyttet avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Dette betyr blant
annet at arbeidstakerne kan bruke egenmelding i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders
periode (mot ellers 12 dager). Det innebærer at egenmelding for eksempel kan benyttes for 24 enkeltdager.
Egenmelding kan ikke benyttes i mer enn åtte dager per fraværstilfelle.

3.3

Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø handler om hvordan vi har det i forhold til hverandre på jobben, om arbeidet er lagt
opp på en måte som gjør at man i så stor grad som mulig forebygger stress, konflikter, tidspress og lignende.
Et arbeidsmiljø helt uten stress, tidspress og tidvise personkonflikter er ikke mulig å få til. Så lenge det finnes
mer enn ett menneske i et arbeidsmiljø vil det eksistere uenighet og situasjoner med gnisninger og misforståelser. Det er ikke slik at en stressende arbeidssituasjon i seg selv er ulovlig.
Arbeidsgiver skal gjøre det som er mulig for å redusere skadevirkningene. Dette gjøres mest effektivt gjennom
et godt fungerende systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og gjennom god dialog mellom arbeidsgiver,
tillitsvalgte og vernetjeneste.
Arbeidsmiljøloven § 4-3 sier helt klart at trakassering og mobbing på arbeidsplassen er forbudt. Det gjelder
trakassering både fra kolleger, ledere, pårørende, pasienter og andre man møter i jobbsammenheng. Ingen skal
føle seg trakassert på jobben.
Det er trakassering når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av
arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting. Videre bør det være en ubalanse i styrkeforholdet, slik at den som
blir trakassert må ha vanskelig for å forsvare seg. Begrepet mobbing omfattes av begrepet trakassering, men er ikke et
begrep i Arbeidsmiljøloven. For at noe skal karakteriseres som mobbing må det være gjentatte episoder over tid. Slik
begrepet vanligvis brukes, kan en person bli utsatt for mobbing både fra ledere og kolleger. Det er ikke trakassering
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eller mobbing når det dreier seg om en enkeltstående konfliktepisode.

Arbeidsgiver skal påse at trakasseringssituasjoner opphører, men det forutsetter kunnskap om situasjonen.
Trakassering kan for eksempel være mobbing og plaging/erting, utfrysing, ignorering, usaklig endring av
arbeidsoppgaver og andre handlinger eller unnlatelser, men det må være av en viss intensitet og nivå før det
kan betegnes som trakassering. Trakassering er ikke det samme som en personkonflikt. En personkonflikt kan
imidlertid utarte seg til en trakasseringssituasjon dersom den ikke tas tak i. Slike saker må det gripes raskt tak
i og det må søkes en løsning så snart som mulig., En lege som føler seg trakassert bør først og fremst ta saken
opp med sin nærmeste leder, ev den tillitsvalgte eller verneombudet.
- Psykososialt arbeidsmiljø. Lederens og tillitsvalgtes rolle
Ledere og tillitsvalgte kan oppleve situasjoner med kolleger som har det vanskelig på jobben. Det er viktig å
gå i dialog i slike situasjoner og være et medmenneske - ev også en som bidrar til å løse konflikten eller å være
talerør til riktig person.
Når tillitsvalgte mottar slike henvendelser er det viktig at saken tas videre i systemet i samforståelse med den
det gjelder. Dersom kollegaen selv ikke ønsker at du skal ta saken videre, er det viktig at du påpeker at dette gjør
det vanskelig å løse problemet. Dersom nærmeste leder er den som mobber eller trakasserer bør henvendelsen
rettes et nivå over denne lederen. Det bør også vurderes om vernetjenesten og / eller bedriftshelsetjenesten bør
kontaktes. Tillitsvalgte kan delta på møter om saken sammen med ledelse, bedriftshelsetjeneste osv. dersom
kollegaen ønsker det.
Arbeidsmiljøutvalget bør påse at virksomheten har etablert gode kjøreregler for hvordan mobbing/trakassering
kan forebygges og hvordan man går fram når slike saker oppstår.
Selv om ikke alle som mener seg trakassert faktisk er det i lovens forstand, er det viktig å ta personer på alvor
når de kommer med sine følelser og opplevelser. Hvis det fremstår som åpenbart at man har tolket en situasjon
feil eller er litt overfølsom i forhold til signaler fra omgivelsene bør dette formidles for å bidra til bedre forståelse
og innsikt.
Dersom noen ikke opplever at tillitsvalgt eller ledelsen tar tak i en trakasseringssak på en god måte, kan det
være grunn til å ta kontakt med Legeforeningen sentralt for råd eller bistand. Et ønske om konkret bistand bør
komme fra arbeidstakeren som mener seg trakassert.

3.4

Fysisk arbeidsmiljø

I arbeidsmiljøloven § 4-1 stilles det generelle krav til arbeidsmiljøet og i § 4-4 stilles det krav til det fysiske arbeidsmiljøet. Blant de generelle arbeidsmiljøkravene finner vi kravet til at arbeidsmiljøet skal være ”fullt
forsvarlig”. Dette er en såkalt ”rettslig standard”, som sier noe om hvor nivået skal ligge uten at det konkretiserer i særlig grad hva som nærmere ligger i begrepet. Det nærmere innholdet går frem av de mer spesifikke
bestemmelsene, som for eksempel § 4-4 om det fysiske arbeidsmiljøet. Likevel er kravet til ”fullt forsvarlig”
arbeidsmiljø en viktig bestemmelse. Det er helt bevisst at man for eksempel ikke bare har brukt uttrykket
”forsvarlig”. I ”fullt forsvarlig” legges lista høyt.
Den generelle arbeidsmiljøbestemmelsen i § 4-1 stiller også krav om at atkomstveier, sanitæranlegg, arbeidsutstyr mv. så langt det er mulig og rimelig skal være utformet og innrettet slik at arbeidstakere med funksjonshemming kan arbeide i virksomheten. Her snakker man altså om en generell tilrettelegging for at arbeidstakere
med nedsatt funksjonsevne skal kunne jobbe i virksomheten.
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I henhold til arbeidsmiljøloven § 4-4 (1) skal bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy,
stråling og lignende være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Hva
som ligger i ”fullt forsvarlig” konkretiserer her noe nærmere i ulike spesialforskrifter til arbeidsmiljøloven, for
eksempel støyforskriften, forskrift om arbeid ved dataskjerm, kjemikalieforskriften og forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler.
Forskriftene oppstiller i liten grad konkrete krav til standarden. Det brukes bl.a. uttrykk som ”tilfredsstilende” og
”tilstrekkelig” uten at man sier hva dette egentlig innebærer. Dette blir derfor ofte en konkret vurdering som må
tas i det enkelte tilfelle.
- Fysisk arbeidsmiljø. Lederen og tillitsvalgtes rolle
Det er viktig at lederen og tillitsvalgt er oppmerksom på de fysiske omgivelsene og gir beskjed ved behov for
endring. Det er viktig at ansatte kan ta opp klager på fysiske forhold med sin nærmeste leder og tillitsvalgt.

3.5

Varsling

Varsling er det samme som å si fra om kritikkverdige
forhold i virksomheten, enten internt eller eksternt.
Det finnes tre bestemmelser om varsling i arbeidsmiljøloven: § 2-4, § 2-5 og § 3-6. I tillegg har helsepersonelloven en egen varslingsbestemmelse i § 17
og spesialisthelsetjenesteloven i § 3 -3, dersom det
er uforsvarlige forhold i helsetjenesten. Adressat for
varsling i henhold til helselovene er nærmeste leder
og helsetilsynet i fylket.
Varslingsretten etter arbeidsmiljøloven omfatter ”kritikkverdige forhold”, og det vil typisk være brudd på
regelverket, for eksempel brudd på straffelovgivningen, regnskapslovgivningen, helselovgivningen eller
arbeidsmiljølovgivningen. Også brudd på inngåtte
avtaler er å anse som et kritikkverdig forhold, samt
brudd på etiske retningslinjer. Forhold en arbeidstaker
mener er kritikkverdig kun ut fra sin egen personlige
etiske overbevisning faller utenfor.
Den potensielt store skadeeffekten varsling kan ha for virksomheten, har medført at man i loven har satt inn et
krav om at fremgangsmåten ved varsling skal være forsvarlig. Hovedregelen er at arbeidstaker alltid har rett til å
varsle om kritikkverdige forhold, men fremgangsmåten må være forsvarlig. Dersom varslingen har foregått på en
forsvarlig måte er man beskyttet av et lovfestet vern mot gjengjeldelse fra arbeidsgivers side. Intern varsling vil
så å si alltid være forsvarlig.
Intern varsling betyr at man sier fra om det kritikkverdige forholdet internt i virksomheten i de kanaler det er
naturlig å gjøre dette, som oftest til nærmeste leder eller andre som i følge interne retningslinjer skal ta imot
slike henvendelser.
Innsending av avviksmeldinger vil normalt også sees som intern varsling og har samme vern mot gjengjeldelse
som annen varsling. Dersom nærmeste leder er involvert i det man varsler om, vil det som oftest være forsvarlig
å varsle ett nivå lenger opp. Det vil også alltid være forsvarlig å varsle til verneombud eller tillitsvalgt.
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Ekstern varsling er all formidling av informasjon om kritikkverdige forhold ”ut av huset”, det være seg til media,
tilsynsetater og offentlige organer eller til andre utenfor virksomheten, for eksempel i form av blogging, hjemmesider og ekstern e-post.
Det er tre sentrale moment som vektlegges når man skal vurdere om en ekstern varsling har vært forsvarlig.
1. Grunnlaget må være forsvarlig
Dette betyr at arbeidstaker som varsler om et kritikkverdig forhold må være i god tro om at det faktisk
foreligger et kritikkverdig forhold. Dette krever et visst minimum av forundersøkelser; man kan ikke
gripe tak i ethvert rykte og spre det videre eksternt før man har gjort de undersøkelser man har mulighet
til å gjøre ut fra egen posisjon og tilgang til informasjon på varslingstidspunktet. Det vil ikke ha betydning for forsvarlighetsvurderingen dersom det i ettertid viste seg at man tok feil, så lenge man var i god
tro da varslingen fant sted.
2. Varsling bør først sendes internt
Dette vil i de fleste tilfeller også være det beste både for arbeidsgiver, arbeidstaker og arbeidsmiljøet.
Dersom det finnes interne varslingsrutiner ved virksomheten må arbeidstaker ha meget gode grunner
for å varsle eksternt uten å ha fulgt de interne varslingsrutinene i forkant, for eksempel der det dreier
seg om alvorlige kriminelle forhold, eller andre har varslet internt tidligere uten å komme noen vei.
Arbeidsmiljøloven § 3-6 stiller krav om at alle virksomheter av en viss størrelse skal ha interne varslingsrutiner. Alle helseforetak og kommuner vil for eksempel omfattes av plikten til varslingsrutiner.
3. Ytringer utover egen arbeidsplass bør ha allmenn interesse
Allmennheten kan ha interesse i et visst innsyn i hva som skjer på den enkelte arbeidsplass, for å føre
kontroll med bruk av ressurser, lovbrudd, kvaliteten på ytelser osv. Ytringer som kan forsvares ut fra et
slikt perspektiv bør ha et sterkere vern enn andre ytringer, og dersom det man varsler om har allmenn
interesse vil dette derfor tale i favør av arbeidstaker i forsvarlighetsvurderingen.
Ekstern varsling til tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter er alltid forsvarlig. Varsling i tråd med
varslingsplikt vil også alltid være forsvarlig.
Gjengjeldelse mot arbeidstaker som har varslet i samsvar med loven er forbudt. For at man skal være vernet
mot gjengjeldelse må man ha varslet om et kritikkverdig forhold på en forsvarlig måte. Gjengjeldelse er alle
negative reaksjoner som kan knyttes opp til varslingen, eksempelvis oppsigelse, omplassering, fratakelse av
arbeidsoppgaver, lønnsreduksjon etc.

- Varsling. Lederes og tillitsvalgtes rolle
Når ledere og tillitsvalgt blir kontaktet av en kollega som ber om din vurdering av om han eller hun bør varsle
eksternt eller ikke, bør du gå i dialog med vedkommende om forholdet. Det er viktig å informere vedkommende
om regelverket rundt varsling. Dernest må det vurderes om varselet skal sendes eksternt, noe den enkelte må
vurdere. Som leder eller tillitsvalgt vil du aldri kunne bli gjort ansvarlig for varsling utført av andre, selv om det er
gitt råd, så lenge rådet i seg selv er forsvarlig.
Dersom noen opplever gjengjeldelse etter varsling, for eksempel etter å ha sendt inn en avviksmelding, bør
tillitsvalgt være tilgjengelig for å ta dette opp med vedkommendes nærmeste relevante leder.
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3.6 Særlig om ytringsfrihet og lojalitetsplikt
I Norge er utgangspunktet at man kan ytre seg fritt. En ytring skal verken sensureres i forkant eller møtes med
sanksjoner i etterkant. Ytringsfriheten har sin forankring både i Grunnloven og er en grunnleggende menneskerettighet.
En vid ytringsfrihet er ansett som en forutsetning for et levende demokrati. Ytringsfriheten stimulerer til
deltakelse i samfunnsdebatten. Den er nødvendig for at vi skal få frem kritikk og meningsytringer, særlig når det
gjelder spørsmål om bruk og prioritering av fellesskapets ressurser.
Ytringer på "det politiske området" står i en særstilling. Disse nyter et større vern mot inngrep gjennom lovgivning enn andre ytringer. I en høyesterettsdom heter det:
" Lovgiver har en viss adgang til, gjennom en avveining av hensynet til ytringsfriheten mot hensynet til andre
beskyttelsesverdige interesser, å gjøre begrensinger i ytringsfriheten. Men nettopp fordi vi befinner oss i kjerneområdet for ytringsfriheten vil adgangen til å beskjære denne være meget begrenset."
Enkelte ganger må hensynet til det frie ord vike til fordel for vern av interesser som i det konkrete tilfelle veier
tyngre. Offentlige som private interesser kan tilsi at ytringsfriheten i visse tilfeller begrenses.
Reglene om taushetsplikt utgjør de viktigste og mest absolutte begrensninger av ytringsfriheten. Leger er pålagt
taushetsplikt i helsepersonelloven § 21. Den som pålegges taushetsplikt er, under tilsyns- og straffansvar, fratatt
retten til å ytre seg fritt om de aktuelle spørsmålene.

Ansatte leger er underlagt en lojalitetsplikt overfor arbeidsgivere. Utgangspunktet er at arbeidstaker må
underordne seg arbeidsgiverens styringsrett innenfor myndighetsområdet til arbeidsgiver. Styringsretten er
begrenset av lovgivning og av avtaler.
Ytringsfriheten er en begrensning av styringsretten dersom den ansatte holder seg innenfor det som forventes
av lojalitet til arbeidsgiver. Meldepliktene om forhold som er uforsvarlige eller om andre forhold regulert i lov og
avtaler begrenser også arbeidgsivers styringsrett.

Lojalitetsplikten kan omfatte forretningshemmeligheter og interne forhold uten offentlig interesser.
Sivilombudsmannen har nylig uttalt seg om forholdet mellom lojalitetsplikten og ytringsfriheten 15. april 2010
(sak 2009/2770) og i en sak fra 2006 (SOM-2006-12), der følgende er lagt til grunn:
”En arbeidsgiver vil neppe ha adgang til å reagere på en ansatts ytring som illojal, med mindre det er tale om
en ytring som «påviselig skader eller påviselig kan skade arbeidsgivers interesser på en unødvendig måte», jf.
St.meld. nr. 26 (2003-2004) Om endring av Grunnloven § 100, side 110. Men selv om en ytring etter en slik
bedømmelse må anses som illojal, er ikke arbeidsgiveren automatisk berettiget til å reagere. Dersom hensynene
bak ytringsfriheten veier tyngre, vil en ellers illojal ytring kunne være vernet.”
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3.7 Arbeidstid
Arbeidsmiljøloven (aml) gjelder for leger. Ofte hører man arbeidsgiversiden argumentere med at legene er
unntatt fra arbeidsmiljøloven, og særlig arbeidstidsbestemmelsene som følger av loven. Leger er kun unntatt fra
arbeidsmiljøloven i den grad Legeforeningen har avtalt unntak.
Arbeidsmiljøloven har i kapittel 10 en rekke bestemmelser om arbeidstid – herunder bruk av overtidsarbeid.
Regulering av arbeidstid er også et element i forhold til arbeidsmiljøspørsmål og var særlig viktig for industriarbeidere når det kom.
I dag vektlegges arbeidstid noe ulikt. Opplevelsen av behov for vern varierer også i forhold til arbeidsoppgaver,
selvstendighet, fleksibiltet og dialog med arbeidsgiver. Situasjonen i sykehus har utviklet seg i retning av et
økende behov for vern, motsatt retning av det som er situasjonen i mange kompetansevirksomheter.
Da reglene i arbeidsmiljøloven og reglene i de sentrale tariffavtaler i helseforetak er nært sammenvevd, vil
behandlingen av dette temaet tas i kapittel 7.
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Likestillings- og diskrimineringsloven
4.1

Arbeidsmiljø og likestilling

4

Mens aml. § 4-1 (1) inneholder et generelt forsvarlighetskrav, regulerer likestillingsloven § 1a en konkret plikt for
arbeidsgiver til ”å arbeide målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor sin virksomhet”.
Det betyr:
Lik fordeling av goder, rettigheter og plikter mellom ansatte uavhengig av kjønn
Kvinner og menn skal ha like muligheter
Medarbeidere skal ha grunnleggende kompetanse om likestillings-, inkluderings- og
antidiskrimineringsspørsmål
Arbeids- og personalpolitikk skal legge til rette for et inkluderende psykososialt arbeidsmiljø, sikre likestilling
mellom kjønnene og legge til rette for rekruttering av både kvinner og men bedriften skal ha en handlingsplan
for likestilling og diskrimineringsarbeid
Arbeidslivets deltakere skal bidra til bevisstgjøring og være pådriver til endringer i holdninger og adferd

4.2 Om forbudet mot diskriminering
I henhold til diskrimineringsloven § 4- 6 er det forbudt
å diskriminere, trakassere eller gi instruks til slik atferd
pga etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming,
hudfarge, språk, religion og livssyn.
Diskrimineringsforbudet gjelder de aller fleste sider av
arbeidsforholdet. Det gjelder ved utlysning av stilling
og ansettelse, det gjelder for det løpende arbeidsforhold og ved avslutning av arbeidsforholdet pga oppsigelse eller pensjon. Forbudet omfatter både direkte og
indirekte diskriminering. Direkte diskriminering er en
forskjells-behandling pga av noen
Legeforeningen mottar jevnlig henvendelser fra leger i spesialisering som er gravide eller skal ut i foreldrepermisjon og ikke få forlenget sitt vikariat. I de fleste tilfeller kan disse negative følger for arbeidsforholdet ansees som
diskriminering. Se vedlegg med uttalelse fra Likestillingsombudet i utdrag fra praksis for 2008.
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4.3 Når det er lov med forskjellsbehandling
Diskrimineringsloven gir unntak fra diskrimineringsforbudet dersom forskjellsbehandling er saklig begrunnet i
virksomhetens formål og nødvendig for utøvelse av arbeid eller yrke.
- Forutsetninger for lovlig forskjellsbehandling:
•
•
•
•

Forskjellsbehandlingen må være saklig begrunnet
Forskjellsbehandlingen må være nødvendig for å nå det saklige formålet.
Forskjellsbehandlingen må være nødvendig for å utøve arbeidet eller yrket
Forskjellsbehandlingen må ikke være uforholdsmessig inngripende

Det må vurderes objektivt og i hvert enkelt tilfelle om forskjellsbehandling er saklig begrunnet. Det samme gjelder for spørsmålet om forskjellsbehandlingen er nødvendig for å nå det saklige formålet og for å utøve arbeidet.
Et formål som er saklig i en situasjon må ikke nødvendigvis være saklig eller nødvendig i lovens forstand i en
annen situasjon.
Forskjellsbehandling er kun forholdsmessig dersom den er en rimlig løsning. Ulempene den påfører arbeidstakeren må avveies mot de fordelene forskjelsbehandlingen mener å oppnå.
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5

Helselovgivningen

Helsepersonell er underlagt helsepersonelloven. Virksomheten er underlagt spesialisthelsetjenesteloven.
Pasientrettighetsloven gir pasienter rettigheter overfor helsepersonell og helsetjenesten.
I helselovene som trådte i kraft 1. januar 2001 understrekes virksomhetseiers ansvar for organisering,
tilrettelegging og opplæring av ansatte i helsetjenesten. Fra 1. januar 2002 ble helseforetakene eier av de
tidligere fylkeskommunale sykehus. Med få unntak
står helseforetakene fritt til å tilpasse organisering og
styringssystemer på grunnlag av hva som ansees som
hensiktsmessig og ønskelig. Det gjelder også for hvilke
krav helseforetaket vil stille til ledelse, med noen
unntak.

5.1

§

Forsvarlig organisering

Sykehuset/Helseforetaket skal tilby forsvarlige tjenester og være forsvarlig organisert.
Plikten til forsvarlig organisering kommer til uttrykk i flere bestemmelser: i spesialisthelsetjenesteloven § 2-3,
§ 3-2 (informasjons- og journalsystemer) og § 3-10 (opplæring, etterutdanning og videreutdanning). Helseforetakets forpliktelse til forsvarlighet følger også av annen lovgivning, særlig sentral er helsepersonelloven § 16,
som innebærer at forsvarlighetskravet for den enkelte i § 4 også definerer helseforetakets ansvar.
Forsvarlig organisering innebærer krav til ulike deler av tjenesten. Det stilles krav til hvordan tjenestene er
innrettet og organisert kvalitativt og kvantitativt med personell og beslutningsstrukturer, noe som binder
virksomheten ved ansettelse og ansvarsplassering (funksjon og oppgaver ut fra kvalifikasjoner).
Helseforetakets tilretteleggingsplikt innebærer at den enkelte lege må gis nødvendig handlefrihet til å kunne
overholde sine lovpålagte plikter. Det gjelder krav til forsvarlighet og krav til behandling av pasientinformasjon
mv. Informasjonssystemene må innrettes slik at den enkelte kan overholde taushetsplikt, opplysningsplikt og
dokumentasjonsplikt, for eksempel slik at ikke uvedkommende helsearbeidere eller andre får tilgang på opplysninger om pasientene.
Etter helsepersonelloven § 4 har helsepersonell en plikt til å utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig
forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter
og situasjonen for øvrig.

5.2

Opplæring og samhandling

Helseforetaket må sørge for nødvendig opplæring og tilsyn med personellet. Det må også legges til rette for
forsvarlig samhandling mellom helsepersonell innenfor helseforetaket, og samhandling med helsepersonell og
andre utenfor.
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5.3

Forsvarlige fysiske omgivelser

Forsvarlighetskravet i helselovene innebærer ikke bare krav til organisering av personell, men også krav til
hvordan de fysiske omgivelsene er innrettet og til ivaretakelse av hygienen. Det vil blant annet si krav til rominndeling, håndvask, sengekapasitet og plassering. Videre omfattes krav til medisinsk utstyr, annet utstyr og
produkter, kontroll, tilsyn og testing.
Ledelsen i helseforetaket må påse at det på ulike nivåer utvikles instrukser og rutiner knyttet til behandling og
oppfølging, samt internkontrollsystemer.

5.4

Helsetilsynet

Statens helsetilsyn og fylkeslegene har ansvar for å føre tilstrekkelig tilsyn med helsetjenesten for å kunne bidra
til forsvarlighet og til at andre lovbestemte krav oppfylles. Deler av tilsynsfunksjonen for medisinsk utstyr er lagt
til Helsedirektoratet.
Arbeidsmiljøet, herunder forholdet mellom oppgaver og ressurser, vil innvirke på kvaliteten på den tjenesten
som ytes av det enkelte helsepersonell. Den enkelte arbeidstaker har en plikt til å reservere seg mot å utføre
pasientrettet arbeid dersom en selv vurderer dette som uforsvarlig – enten det skyldes manglende kvalifikasjoner eller andre omstendigheter rundt.

5.5

Varsling

Helsepersonell har en særskilt plikt til av eget tiltak å gi tilsynsmyndig-hetene informasjon om forhold som kan
medføre fare for pasienters sikkerhet. Dette følger av helsepersonellovens § 17. Det vises for øvrig til omtalen av
varsling foran.
Sykehuset har en plikt til å varsle om alvorlige hendelser og «nestenulykker» i spesialisthelsetjenesteloven
§ 3-3.
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Hovedavtalen og arbeidsmiljø

6

Krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er først og fremst regulert i lov og forskrift. Partene i arbeidslivet har likevel
funnet det hensiktsmessig å regulere enkelte forhold knyttet til arbeidsmiljø i tariffavtale.
Da denne veilederen først og fremst er rettet mot
helseforetakene, vil vi i det følgende trekke fram
eksempler på slik regulering i avtaleverket mellom
Arbeidsgiverforeningen Spekter og Legeforeningen/
Akademikerne.
Hovedavtalen i Spekter-området er inngått mellom
Arbeidsgiverforeningen Spekter og
Akademikerne-Helse. Den har gyldighet fra
1. januar 2008 til 31. desember 2011.
Fra Hovedavtalerevisjonen i 2007

6.1. Kap VII – informasjon, samarbeid og medbestemmelse
Et godt fungerende arbeidsmiljø er en nødvendig forutsetning for effektiv og produktiv virksomhet.
I en virksomhet hvor de ansatte trives, føler seg trygge og hvor det er en åpenhet om utfordringer, vil ansattes
lojalitet og vilje til å yte noe ekstra øke. Dette er noe av bakgrunnen for at arbeidslivets parter finner grunn til å
understreke betydningen av arbeidet for et godt arbeidsmiljø i hovedavtalene.
§ 28
I denne bestemmelsen omtales målet for samarbeid: «Spekter og Akademikerne er enige om at forholdet
mellom ledelsen og ansatte skal være basert på tillit og gjensidig respekt mellom partene på alle nivåer.
Etablerte samarbeidsordinger skal være hensiktsmessige og godt fungerende.
Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med å skape de
økonomiske forutsetningene for virksomhetens fortsatte utvikling og for trygge og gode arbeidsforhold,
bærekraftig utvikling av virksomhetene, et godt fungerende arbeidsmiljø og resultatoppnåelse til beste for så vel
virksomhet som ansatte.»
I § 29 gis det bestemmelser om organisering og gjennomføring av informasjon, samarbeid og medbestemmelse. Bestemmelsen beskriver viktigheten av at de ansatte får reell innflytelse på virksomhetens alminnelige
arbeid. Dette er et viktig punkt for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og ansatte som trives på jobb. I bestemmelsen understrekes også at det er en felles plikt for ledelsen, de ansatte og deres tillitsvalgte, å ta initiativ til og
aktivt støtte opp om og medvirke til samarbeid.
Legeforeningen anser et velfungerende samarbeid mellom ansatte ved deres tillitsvalgte og ledelsen på alle
nivåer som en viktig brikke i arbeidet med et godt arbeidsmiljø.
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Man vet av erfaring at påvirkning på egen arbeidssituasjon er en svært viktig faktor i forhold til trivsel på
arbeidsplassen, og derigjennom også i forhold til effektivitet og vilje til å yte litt ekstra for arbeidsgiver.
§ 30, 31 og 32
Bestemmelsene pålegger arbeidsgiver en plikt til drøftelser med de tillitsvalgte i saker vedr virksomhetens
ordinære drift, omlegging av driften og om selskapsrettslige forhold. Bestemmelsene tar alle på alvor viktigheten av at arbeidstakerne ved tillitsvalgte blir informert og får mulighet til å komme med sitt syn på endringer
av betydning for den ansatte.
Dette innebærer for det første at tillitsvalgte har en rolle og en legitim rett til å gi uttrykk for konsekvenser
knyttet til arbeidsmiljøet av foreslåtte tiltak. For det andre er drøftingsretten i seg selv et virkemiddel for godt
arbeidsmiljø, ved at det medfører at ansatte gjennom sine representanter får komme med sitt syn og får
mulighet til å påvirke utviklingen av sin egen arbeidsplass.

6.2

§ 44 – kompetanseutvikling

I kompetanseintensiv virksomhet som sykehus vil kompetanseutvikling være av avgjørende betydning for å
levere gode tjenester. Medarbeidere i sykehus trenger kompetansehevende tiltak for å gjøre en god jobb, men
det er også viktig som ledd i arbeidet med et godt arbeidsmiljø. Å få impulser og utviklingsmuligheter er en
viktig del av arbeidet med det psykososiale arbeidsmiljøet.
At arbeidsgiver etter § 44 i hovedavtalen skal sørge for og stimulere til at de ansatte øker sine kunnskaper og
styrke sin kompetanse, vil ha betydning for arbeidsmiljøet.

6.3

§ 48 - Gjensidige plikter

Systemet legger opp til at både arbeidsgiver og de tillitsvalgte skal bestrebe seg på å løse eventuelle problemer
med et lavest mulig konfliktnivå. Dette er et viktig arbeidsmiljøtiltak.
I fjerde ledd står det:
”Arbeidsgiver og tillitsvalgte har plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på
arbeidsstedet, slik at partene kan løse eventuelle problemer på en uformell og konstruktiv måte. Tillitsvalgte
skal ta seg av og søke å ordne i minnelighet klager som medlemmene mener å ha overfor arbeidsgiver, eller
som arbeidsgiver mener å ha overfor vedkommende organisasjons medlemmer.”
I en situasjon hvor tillitsvalgte og ledelsen har tillit til hverandre, vil arbeidsmiljøutfordringer kunne løses til
beste for alle. Derfor er det av avgjørende betydning at både tillitsvalgte og ledere er åpne, lyttende og
løsningsorienterte i sitt daglige samarbeid, og at partene legger vekt på å oppnå et samarbeid basert på tillit.
I tillegg til disse generelle bestemmelsene i hovedvtalen vil vi også vise til reglene om permittering i kap V.
Bestemmelsene gir retningslinjer for permitteringssituasjonen, blant annet ved å stille krav om tilstrekkelig
begrunnelse, varsel mv for å forsøke å minske belastningene på de ansatte.
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Overenskomsten:
Spekter og Akademikerne helse

7

Overenskomsten består av flere deler. A – A1 – A2 og avslutning med å knytte protokollene sammen i en
overenskomst. Det finnes flere bestemmelser av betydning for arbeidsmiljøet i overenskomstens ulike deler.

7.1

A1 – Sosiale bestemmelser

- Yrkesskade
Lov om yrkesskadeforsikring setter krav til at alle arbeidsgivere skal tegne yrkesskadeforskring for sine ansatte.
En yrkesskade er normalt definert som en skade eller
sykdom som har oppstått i arbeidstiden på arbeidsstedet
under utføring av arbeidet. A1 pkt 7 gir i noen tilfeller
bedre forsikringsdekning enn yrkesskadeforsikringsloven.

President Torunn Janbu i Legeforeningen og
viseadmnistrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter .

Hovedfokuset i forhold til yrkesskade og arbeidsmiljø skal være på forebygging. Arbeidsgiver har som omtalt i
pkt 3.1 et ansvar for å sørge for et fullt forsvarlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø.
Vold og trusler om vold fra pasient/klient/bruker mot ansatte kan i visse deler av helsetjenesten være et stort
arbeidsmiljøproblem. Konsekvensene av eventuelle tilfeller av dette er forsøkt avhjulpet ved reglene om
yrkesskadeforsikring.
I forhandlinger om sosiale bestemmelser både i 2008 og 2010 har det fra arbeidstakersiden vært fremmet krav om
utvidelse av yrkesskadedekningen til også å omfatte skader som følge av vold og trulser fra pasient/klient/bruker
eller dennes pårørende på fritiden. Det typiske eksempelet vil være at en pasient oppsøker sin behandler hjemme
og skader vedkommende. Dette vil være klart relatert til behandlers arbeid, og vil kunne få store konsekvenser for
den enkelte. Slike skader er i dag ikke omfattet av yrkesskadeforsikring, hvor kravet er at skaden må ha oppstått på
arbeidsstedet i arbeidstiden under utføring av arbeid.

Det er her tale om en type skader som er svært krevende å forebygge og som forekommer svært sjelden. Det
har derfor vært arbeidstakersidens oppfatning at det er egnet til å omfattes av en forsikringsordning.
Et partssammensatt utvalg har arbeidet med å kartlegge omfang og fremme forslag til tiltak som kan forebygge
og håndtere konsekvensene av skader som følge av vold.
Kravet om utvidelse av yrkesskadeforsikringen ble gjentatt fra arbeidstakersiden i forhandlingene i 2010. Spekter aksepterte ikke denne utvidelsen.
- Omplassering
I A1 Sosiale bestemmelser pkt 5 gis det rettigheter til minimum å beholde sin faste årslønn dersom en arbeidstaker blir omplassert som følge av forhold som ikke skyldes arbeidstakeren, herunder skade eller sykdom.
Bestemmelsen innebærer at utøvelse av tilretteleggingstiltak så vidt mulig ikke skal medføre lønnsnedgang for
den som blir rammet.
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7.2

Overenskomstens del A2

Overenskomstens del A2 er inngått mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Legeforeningen. Det er en sentral
avtaledel som regulerer en rekke forhold spesielt knyttet til legers arbeid i helseforetakene.
- Innflytelse over egen arbeidssituasjon
Det er viktig for et godt arbeidsmiljø at den enkelte ansatte har innflytelse på egen arbeidssituasjon og at det er god
dialog mellom ledelse og ansatte.
I A2 tilrettelegges det for slik dialog i flere bestemmelser, blant annet når arbeidsgiver har behov for ansatte til å
arbeide på flere steder. jf A2 § 2.2 – ambulerende tjeneste. At partene er enige om at det skal inngås avtaler om
ambulerende tjeneste og at slik avtaler skal inngås på frivillig grunnlag, medvirker til at partene gjennom dialog kan
finne gode løsninger som både sikrer gode og hensiktsmessige tjenester for pasientene og en forutsigbar og faglig
utviklende arbeidssituasjon for legen.
Ved etablering av rotasjonsordninger etter § 2.3 skal det også sikres at ordningene etableres innenfor sosialt og
geografisk akseptable rammer.
- Arbeidstid og hensyn bak arbeidstidsbestemmelsene
Ved fastlegging av arbeidstid er det også viktig å balansere ulike hensyn gjennom god dialog mellom ledelse og
ansatt. Det finnes en rekke unntak fra arbeidsmiljølovens krav til vern, blant annet for ledere og for ansatte i særlig
uavhengig stilling. Gjennom tariffavtale kan det også gjøres unntak fra enkelte bestemmelser, slik det er gjort for
leger.
Et hovedformål med arbeidstidsbestemmelsene er å verne arbeidstakerne mot at arbeidstid påfører dem og deres
nærmeste familie unødige helsemessige og sosiale belastninger. Arbeidervernlovgivningens inngrep om regulering
av arbeidstiden var begrunnet ut fra behovene for vern av indstriarbeidere utfra sosiale
hensyn, så som at arbeidstakeren skulle få anledning til familieliv og sosiale aktiviteter. De samme hensyn gjør seg
også gjeldende i dag, men behovene vil variere med arbeidsforhold, kompetanse, posisjon og selvstendighet på
arbeidsplassen.
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Arbeidsmiljøloven gjelder alle, men har en rekke unntak. Loven gir vern av arbeidstakerne mot for lang og ubekvem arbeidstid og skal sikre balansen mellom arbeid og hvile. Loven fastsetter regler om hvor lang arbeidstiden
kan være og når på døgnet arbeidstiden kan plasseres. Loven inneholder bestemmelser om lengden av den
daglige og ukentlige arbeidstid, bestemmelser om daglig og ukentlig hviletid, samt rett til redusert arbeidstid for
arbeidstaker med særlige behov.
Til alle arbeidstidsordninger fastsetter arbeidsmiljøloven som krav at disse skal legges opp slik at arbeidstakerne
ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, herunder stress, tidspress, det skal tas hensyn til
den enkeltes selvbestemmelse og faglige ansvar, arbeidet skal gi mulighet for variasjon, arbeidstakeren skal ikke
utsettes for trakassering osv.
Bestemmelsene vedrørende dette er nå satt inn i aml § 10 – 2. Formålet med en slik plassering er å synliggjøre
at kravet til kartlegging og risikovurdering også skal gjelde i forhold til å komme frem til akseptable arbeidstidsordninger.
Partene har i A2 avtalt enkelte unntak fra Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Dette er for å imøtekomme arbeidsgivers behov for å dekke vakttjeneste gjennom døgnet og for å bruke legearbeidskraften noe mer
enn andre yrkesgrupper.
De unntakene som er avtalt i sykehussektoren fremgår av de såkalte vernebestemmelsene i A2 § 3.5.3. Vernebestemmelsene innebærer at man innenfor rammene i en tjenesteplan kan arbeide inntil 19 beregnede timer per
vaktdøgn, ingen arbeidsuke skal overstige 60 timer, hver enkelt arbeidsuke skal inneholde minimum 28 timers
sammenhengende fritid, og mellom to arbeidsperioder skal det være en arbeidsfri periode på minimum 8 timer.
Ut over dette kan partene lokalt avtale annen ordning. Partene lokalt er foretakstillitsvalgt på vegne av legene på
den ene side, og arbeidsgiver på den annen side. Tillitsvalgt på et lavere nivå eller den enkelte lege kan ikke
avtale unntak fra vernebestemmelsene. Legeforeningen ser at det for enkelte er så intense vakter at unntakene
fra arbeidsmiljøloven i enkelte tilfeller er for vide. Legeforeningen vil i samarbeid med Spekter diskutere behovet
for endringer og innstramminger i disse reglene – herunder muligheten for individuell rett til å jobbe etter
grensene i arbeidsmiljøloven i stedet for de vide grensene som A2 gir anvisning på.
Det er grunn til å påpeke at vernebestemmelsene gir adgang til å arbeide langt utover det arbeidsmiljøloven
tillater. Følgende tabell viser vernebestemmelsene i forhold til amls utgangspunkt:

Vernebestemmelser

Arbeidsmiljøloven

Ikke overstige 60 timer for noen enkelt uke

40 timer i løpet av sju dager.

Ikke overstige 19 beregnede timer for noe
enkelt vaktdøgn

9 timer i løpet av 24 timer

Hver enkelt arbeidsuke skal ha minst 28 timer 35 timer sammenhengende arbeidsfri i
sammenhengende fri
løpet av sju dager
Arbeidsfri periode på minst 8 timer mellom to 11 timer sammenhengende arbeidsfri i
arbeidsperioder
løpet av 24 timer
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Leger er dagarbeidere med vakttjeneste, noe som er uttrykkelig fastsatt i A2 § 3.1. Dette er et viktig prinsipp i
legers arbeidstidsordninger for å ivareta faglighet. Uten dagarbeid som prinsipp vil ikke utdanning av spesialister
kunne gjennomføres på en hensiktsmessig måte. Uten dette vil videre flyt i pasientbehandlingen fragmenteres.
Derfor er det også avtalt at 20 timer i gjennomsnitt per uke skal legges i tiden 07.00 og 17.00 i ukens 5 første
dager. Alminnelig arbeidstid er enten 35, 5 eller 37, 5 timer per uke. I tillegg kan arbeidsgiver pålegge inntil 2,5
timer per uke, slik at det reelt er tale om arbeidsplikt på 38/40 timer i gjennomsnitt per uke. Lønn for dette
arbeidet er inkludert i den faste månedslønnen.

Vaktarbeid knytter seg til sykehusenes ansvar for å dekke behovet for øyeblikkelig hjelp på kvelder, netter og i
helger, der hvor diagnostikk og behandling ikke forsvarlig kan utsettes til ordinær arbeidsdag. Vakt kan organiseres som tilstedevakt eller hjemmevakt.

Etter A2 § 3.5.1 skal tilstedevakt som hovedregel beregnes i forholdet 1:1. Det er åpnet for unntak for såkalt
passiv tilstedevakt, som beregnes i forholdet 1:3. Legeforeningen er av den oppfatning at man etter utviklingen
i EU-retten ikke lovlig kan avtale annen beregning av arbeidstid ved tilstedevakt enn 1:1. Dette har
Legeforeningen argumentert for i forhandlingene med Spekter, uten å få gjennomslag for endring av bestemmelsen. Det skal nedsettes et partssammensatt prosjekt som skal se på ulike aspekter ved den tariffavtalte
reguleringen av arbeidstid, og det er forventet at partene vil komme tilbake til temaet i forbindelse med dette
arbeidet.

Partene har i A2 åpnet for at den enkelte lege på frivillig basis kan inngå avtale om utvidet tjeneste/arbeidstid.
Dette er en ordning hvoretter den enkelte lege inngår en avtale med arbeidsgiver om å jobbe et definert antall
timer ekstra pr uke. Avtalen kan sies opp av begge parter. Det er svært viktig for Legeforeningen at dette er en
frivillig ordning for den enkelte.
- Ulike hensyn blant leger
Blant leger har ulike hensyn gjort seg gjeldende vedrørende arbeidstid, og særlig hva gjelder adgangen til ytterligere å avtale seg bort fra vernebestemmelsene i overenskomsten. De er også ulikt hvilken forhandlingsposisjon den enkelte har. Derfor er det av stor betydning at slik avtaler inngås på høyeste tillitsvalgtnivå. Sykehus
i dag er kjennetegnet ved et stadig økende press på den enkelte i forhold til lange vakter, noe som tilsier behov
for vern utover det den enklte kan ivareta i dialog med arbeidsgiver.
Særlig blant de yngre legene er det for mange behov for arbeidstid som kan tilpasses et familieliv. Lange vakter
kan i en slik sammenheng sies å være en belastning ut fra sosiale hensyn. På den annen side er det ofte et ønske
at man ikke har for mange helgevakter, noe som kan føre til lengre vakter, særlig i helgene.

Sykehusene har over en årrekke hatt økning i pasientbehandlingen. Økt trykk i vaktsituasjon som følge av flere
pasienter, reiser spørsmålet ved om høyintensive vakter innenfor de ordinære vernebestemmelsene i
overenskomsten kan sies å være forsvarlig i forhold til arbeidsmiljøet og pasientbehandlingen.
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På den annen side er det trolig at f. eks 26 timers vakter på en mindre avdeling, med hjemmevakt og liten
utrykningsfrekvens ligger innenfor vernebestemmelsene. For mindre lokalsykehus og avdelinger hvor leger går i
mindre enn 6-delt vakt kan det by på problemer å etablere en tjenesteplan som er i samsvar med vernebestemmelsene.
Flere leger opplever nok likevel også i våre dager at de ikke har et valg i forhold til hvordan arbeidstidsordningen
skal være. Leger i midlertidige stillinger vil kunne ha en dårlig forhandlingssituasjon når arbeidsgiver med bakgrunn i driftshensyn forutsetter at vaktordningene er som ”de alltid har vært”.
Det må erkjennes at ikke alle leger klarer å si fra når det stilles krav om lange arbeidstidsøkter, og mange har
problemer med å sette ned foten når man er sliten og bør gå hjem fra arbeidet. Dette er en utfordring for
arbeidsmiljøet.

I enkelte fagområder hevdes det fra fagmiljøene at det er nødvendig at legene har lange arbeidsøkter, både
daglig og ukentlig for å få tilstrekkelig kjennskap til ulike pasientkasus. Særlig er dette anført fra kirurgiske
kretser. På den annen side rapporteres det fra legekretser om at det ved sykdom blant familiemedlemmer er
vanlig å etterspørre behandling fra den legen som har vært kortest tid på jobb, og således er mest våken til å
utføre behandling, vel vitende om at lange arbeidsøkter påvirker arbeidsutførelsen.
- Forskning vedrørende konsekvenser av arbeidstid
Det har de senere år vært forsket på helseproblemer knyttet til mangel på søvn, og lange arbeidsperioder uten
søvn og hvile. Forskningen har både vært relatert til mer generell utslitthet, men også mer spesifikt til legepasient relasjoner.

The New England Journal of Medicine har publisert forskningsresultater som peker på større omfang av
alvorlige medisinske feil som er foretatt av turnusleger i langvarige arbeidsperioder (24 timer eller mer),
kontra perioder hvor det er kortere arbeidsperioder.

I NOU 2004:5 – Arbeidslivslovutvalget er det beskrevet helsemessige konsekvenser av arbeidstid. Det sies at
lengden på arbeidsøktene, lengden på hvileperiodene, arbeidets fordeling over tid, arbeidets plassering og dets
innhold er alle forhold som påvirker arbeidstakernes helse. Det vises til forskning som peker på følgende:
• Mennesket trenger hvile, dvs søvn og rolige perioder, hvert døgn. Dersom vi ikke får sove med regelmessig
mellomrom belastes vi kroppslig og fysiologisk
• Et gjennomsnittsmenneske trenger ca 8 timers søvn mellom ca kl 2400 og 0800 Det er variasjoner ved at
noen kun trenger fem til seks timer mens andre trenger opp mot tolv timer. Felles for alle er imidlertid at hvile
og spesielt søvnbehov ikke er noe vi kan samle opp over flere døgn for så å ta igjen senere
• Vi trenger om lag 11 timer hvile i døgnet for å bygge oss opp igjen etter en arbeidsøkt
• Søvnmangel i 17 til 19 timer kan svekke reaksjonsevne og nøyaktighet med mer enn 0,5 promille alkohol
i blodet gjør. Arbeid hvor det er store krav til reaksjonsevne og nøyaktighet eller arbeid som medfører
ulykkesrisiko krever lengre daglig fritid
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• Det er ikke bare den totale mengden arbeid og fritid som har betydning for helsen, men også fordelingen av
den. Det er mer belastende å arbeide flere lange dager etter hverandre eller mange nattskift etter hverandre
for så å ha lengre friperioder, enn det er å arbeide etter en fast rytme med mindre daglig belastning
• Helsemessige hensyn tilsier at nattarbeid bør unngås i størst mulig grad. Undersøkelser viser at arbeid i
søvntiden på natten vil forstyrre de aller fleste alvorlig. Nattarbeid er helsebelastende og gir økt forekomst av
hjerte- og karsykdommer, økte plager fra mave- og tarmsystemet, økt forekomst av psykiske plager, samt økt
ulykkesrisiko i gitte situasjoner.
• Helsemessige problemer på grunn av arbeidstidsforholdene viser seg først over tid.
- Overtidsarbeid
For leger skal overtidsarbeid benyttes i tråd med arbeidsmiljølovens regler. Det følger av arbeidsmiljøloven at
overtid er arbeid ut over avtalt arbeidstid. Overtidsarbeid skal kun benyttes ved særlig og tidsbegrenset behov.
Det skal ikke planlegges med overtidsarbeid.
Arbeidsmiljøloven gir klare grenser for overtidsarbeid, både daglig, ukentlig og årlig overtidsarbeid, samt
grenser for samlet arbeidstid.

Daglig

Månedlig

Årlig

10 timer i løpet av 25 timer i løpet av 200 timer innen7 dager
4 sammenhengfor en periode på
ende uker
52 uker

Grenser for
overtid

Grenser for
samlet arbeidstid

Ukentlig

13 timer i
løpet av 24
timer

48 timer i løpet
av sju dager.

- Bestemmelser om fritak fra vakt
A2 har i § 3.5.4 bestemmelser om fritak for vakt. Dette er viktige punkter for å sikre den enkelte et fullt
forsvarlig arbeidsmiljø ut fra egne, individuelle behov.
Den enkelte lege kan kreve fritak for plikt til tilstedevakt fra fylte 58 år og fra hjemmevakt ved fylte 60 år.
Videre har gravide i de tre siste måneder av svangerskapet og kvinner som ammer en rett til å ha en dalig
arbeidstid som ikke overstiger 9 timer. For gravide kvinner er dette et tiltak som skal bidra til lavere
sykmeldingsgrad i denne gruppen.
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- Seniorpolitikk – eldre arbeidstakere
A2 § 8.6 inneholder føring for at det seniorpolitiske
perspektiv må integreres i helseforetakenes personalpolitikk. Følgende fremgår av bestemmelsen:
”Det seniorpolitiske perspektiv må integreres i helseforetakenes personalpolitikk. Ulike virkemidler og
tiltak bør tas i bruk for å nyttiggjøre eldre legers kunnskap og erfaring best mulig, samtidig som eldre leger
sikres mulighet for faglig fornyelse og utvikling.
Arbeidstidsordinger bør tilpasses den enkeltes alder
og helse.”

7.3

Overenskomstens del B, særavtaler, personalreglement

I tillegg til de ovenfor nevnte bestemmelser i sentrale avtaledeler, finnes det en rekke relevante bestemmelser
med arbeidsmiljømessig betydning i B-deler, særavtaler og ikke minst personalreglement på det enkelte helseforetak.
Blant temaene som ofte behandles i B-delene med virkning for arbeidsmiljø er seniorpolitiske tiltak.
Et annet er varslingsfrister for endring av tjenesteplan, som skal sikre den ansatte en forutsigbarhet i forhold til
plassering av arbeidstid.
I tillegg finnes det reguleringer av ulike forhold av relevans for arbeidsmiljøspørsmål i særavtaler. Personalhåndbok / personalreglement på det enkelte sykehus vil også kunne inneholde bestemmelser som er viktig for
å bevare et godt arbeidsmiljø, for eksempel mulighet for velferdspermisjoner.
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Ulike aktører – ulike roller
-

8.1

Ledere

8

Arbeidsmiljøloven gjelder for alle deltakere i arbeidslivet. I utgangspunktet er det arbeidsgiver som er forpliktet
til å sørge for at arbeidsmiljøet til arbeidstakere er i samsvar med regelverket.
Lovreglene vektlegger i stor grad arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet, og dette aspektet er også hovedfokus i
HMS-opplæring og i litteratur og artikler som omhandler temaet.
Ledelsens ansvar er i stor grad knyttet til tilrettelegging. Tilrettelegging for trivsel, mestring og utvikling.
Det betyr alt fra å se hver enkelt ansatt, gi oppgaver som er innenfor det som kan mestres, bidra til opplæring
og oppfølgning og være i dialog med ansatte om forhold som må endres.

Ledere vil som ledd i resultatkrav også benytte virkemidler for styrking av arbeidsmlijøet, da dette er en viktig
faktor for motovasjon, innsats og ”produksjon”.
Enhver ansatt har et ansvar for å medvirke og å bidra gjennom egen atferd, informasjon og deltakelse.

8.2

Den enkelte ansatte

Å skape og opprettholde et bra arbeidsmiljø er ikke mulig å oppnå uten samarbeid med den enkelte ansatte.
Arbeidsgiveren selv, dvs øverste leder, kan ikke påse at alle vernetiltak er truffet i samsvar med lovens krav.
Oftest nok er dette rent praktisk ikke mulig. Arbeidsgiveren må kunne delegere en stor del av oppgavene for å
etterkomme lovens krav til arbeidsmiljø.
Arbeidstaker skal være med på å gjennomføre HMS-tiltak, følge verneinstrukser og sikkerhetsrutiner. Dersom
arbeidstaker blir oppmerksom på feil eller mangler på arbeidsplassen skal det meldes arbeidsgiveren.

Hver enkelt ansattes atferd på arbeidsplassen har betydning og innflytelse på arbeidsmiljø. Dette gjelder for den
ansattes eget arbeidsmiljø, men også for arbeidsmiljøet for de andre ansatte.
Spørsmålet man bør stille er hva som må til for å styrke arbeidsmljøet og hva kan den enkelte bidra med for å
skaffe et forsvarlig og godt arbeidsmiljø. Enhver har et ansvar for å opprettholde et forsvarlig og bra arbeidsmiljø på arbeidsplassen.
- Helse, miljø og sikkerhet et samspill mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
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Arbeidsmiljøloven § 1-1 bokstav d) definerer det som arbeidsmiljølovens formål at loven bl.a skal ”gi grunnlag
for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø“. Utover det
beskriver arbeidsmiljøloven i kapittel 3 virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet. I henhold til arbeidsmiljøloven § 3 – 1
første ledd skal arbeidstaker samarbeide med arbeidsgiver som skal ”sørge for at det utføres systematisk helsemiljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten.”.
Loven selv sier ikke hvor langt denne samarbeidsforpliktelsen går. Heller ikke arbeidskontraktene pålegger
arbeidstaker n forpliktelse med hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Det er klart at arbeidstakeren ut over de krav som lovreglene stiller, har en forpliktelse til å bidra aktivt til å
skaffe gode forhold i henhold til helse-, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Dette innebærer særlig i henhold til helse og sikkerhet - at en hver arbeidstaker gjør sitt for å unngå skader på
arbeidsplassen. Det vil si at arbeidstaker ikke skal utsette seg eller andre for uforsvarlig høy risiko og heller ikke
skape risiko ved utførelse av arbeidet.
Den ansatte må vise en ansvarlig adferd for sikkerhet på arbeidsplassen. Enhver arbeidstaker bør fokusere
kontinuerlig på sin sikkerhetsforståelse og sine arbeidsvaner. Deltakelse på opplæring og kurs, som arbeidsgiver
har lagt opp, skulle være like obligatorisk som et eget initiativ for å oppdage og redusere risikomomenter på
arbeidsplassen.
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Arbeidstaker må hjelpe arbeidsgiver med å identifisere HMS-risikoer og være med i prosessen for å vurdere
nødvendige sikkerhetstiltak. Hun eller han bør informere arbeidsgiver så tidlig som mulig om en mulig fare for
ulykker eller fysiske helseplager.

- Risikostyring
På sykehusene kan det være en smittefare eller dårlig utstyr som belaster personalets helse usedvanlig.
Et uforsvarlig høyt arbeidspress på avdelingen kan være et annet element som øker risikobildet.

Risikostyring er en kontinuerlig prosess, og forutsetter et samspill mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
Fra hver enkelt ansatte krever det:
• Bevissthet og forståelse for sikkerhet og sikkerhetskrav på arbeidsplassen
• Å ha tilstrekkelig kunnskap om sitt ansvar og hverandres rolle i arbeidsmiljøarbeidet
• Vilje til å oppdage, unngå og redusere sikkerhetsrisikoer
• Å hjelpe til å utvikle sikkerhetstiltak

I henhold til sitt eget arbeidsmiljø innebærer HMS-arbeid av den enkelte at arbeidstaker er lojal overfor sin
arbeidsgiver og bidrar aktivt til å skaffe, opprettholde og forbedre et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Et
godt arbeidsmiljø er ikke selvsagt og kan ikke oppnås uten arbeidstakers sammenspill med arbeidsgiver.
Arbeidstaker selv bør være bevisst på hva han anser som et godt arbeidsmiljø og overta en aktiv rolle i å skape
et godt arbeidsmiljø. Det betyr også aktivitet i forhold til å bygge felleskap og relasjoner med de mennesker som
hun eller han jobber sammen med. Dersom det oppstår belastende arbeidsmiljøfaktorer må det meldes ifra.
Lojalitet i forhold til å følge opp arbeidsgivers forsøk på arbeidsmiljøtiltak er også viktig.
Arbeidstaker må være bevisst innflytelsen på andres arbeidsmiljø. Enhver må være villig til å skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø for sine kollegaer: ledere og andre ansatte.
Konkret innebærer det å:
• vise respekt ovenfor sine kollegaer og være interessert i hvordan de har det på jobb og at
arbeidstakere er åpne for hverandre.
• opprettholde dialog mellom personene som er involvert i arbeidet.
• opptre kollegialt
• vise forståelse for kollegas jobbsituasjon.
• overholde arbeidspliktene og lovkrav
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8.3

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte har en aktiv rolle i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, er støttespiller og ofte talsmann for den enkelte
ansatte. Tillitsvalgte skal motta og formidle informasjon, utføre oppgaver knyttet til de ansattes rett til
medbestemmelse, bidra til tvisteløsning i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og søke å forebygge
konflikter på arbeidsplassen.
Det er enighet om at det er av avgjørende betydning for gode forhold på arbeidsplassen at samarbeidet mellom
bedriftens representanter og tillitsvalgte foregår på en tilfredsstillende måte.
I henhold til arbeidsmiljøloven § 3 – 1 første ledd skal arbeidsgiver for å ivareta arbeidstakers helse, miljø og
sikkerhet, ”sørge for at det utføres systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten.
Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte”.
Arbeidsmiljøloven § 4-2 stiller krav til at ”arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om
systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet.” Særlig i omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakerens arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon,
medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
”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.”
Dette innebærer informasjon og drøfting før, under og etter en omstillingsprosess og krever samarbeid mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver om informasjonsopplegget. Tillitsvalgte skal gis mulighet til å sette seg inn i
saken på forhånd, foreta passende undersøkelser og vurdere saken. Med dette skal særlig behovet til arbeidstakerene som blir spesielt berørt ivaretas.
- dialog med ledelsen
Ledelsen skal informere og drøfte den aktuelle og forventede utvikling av virksomhetens aktiviteter og økonomiske situasjon, samt bedriftens bemanningssituasjon med de tillitttsvalgte. Dette innebærer også informasjon om eventuelle innskrenkninger og de tiltak arbeidsgiver vurderer i den forbindelse. Tillitsvalgte skal også
informeres og involveres i drøftinger om beslutninger som kan føre til vesentlig endring i arbeidsorganisasjon og
ansettelsesforhold. Forholdet mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver iht. medbestemmelse og rettigheter og plikter
som tillitsvalgt og arbeidsgiver er for øvrige regulert i hovedavtalen inngått mellom arbeidsgiverorganisasjonene
og Akademikerne.
Et av formålene med hovedavtalens regler er at partene gjennom samarbeid, medbestemmelse og medansvar
skal utvikle et godt arbeidsmiljø. Samarbeid skal tilstrebes fremfor konflikt og konfrontasjon. Dette krever åpen
informasjon og drøfting før beslutninger fattes, i mange tilfelle også forhandlinger mellom likeverdige parter. De
tillitsvalgte har rett til å ta opp problemer og konflikter på arbeidsplassen etter spillereglene i arbeidsmiljøloven
og regler som utvikles med grunnlag i den enkelte hovedavtale.
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Det kan i en del tilfeller være tvil om et arbeidsmiljøtema hører inn under tillitsvalgtes eller verneombudets
domene. Begge kan benyttes da begge institusjoner har en rolle å spille i arbeidet for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Verneombudet og arbeidsmiljøutvalget er imidlertid i lovverket tillagt noen flere formelle oppgaver, ansvar
og virkemidler.

8.4 Bedrifthelsetjeneste
Alle virksomheter som tilbyr helsetjenester og har ansatte skal iht. den såkalte bransjeforskriften være tilknyttet bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten skal bidra med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.
Det viktigste bidrag fra Bedriftshelsetjenesten er å:
• Planlegge og gjennomføre forandringer i arbeid og arbeidsmiljø: bistå arbeidsgiver ved planlegging,
tilrettelegging og organisering av arbeidet, samt andre forhold som har betydning for helse og trivsel på
arbeidsplassen.
• Kartleggge arbeidsmiljø og gjøre risikovurdering: identifisere risikoforhold og foreslå tiltak og gi råd om
verneinnretninger og verneutstyr.
• Forberede tiltak som kan forebygge helseskader eller redusere risikoen for helseskader: gi råd ved planlegging
av nye arbeidsplasser, ved forbedring og endring av eksisterende arbeidsplasser, og ved innkjøp av nytt utstyr
• Kontrollere arbeidstakers helse i forhold til arbeidssituasjonen og bistand til bedriften i sykefraværsarbeid
• Gi bistand med individuell tilrettelegging av arbeidet for den enkelte: å identifisere risikoforhold og foreslå
tiltak, samt gi råd om verneinnretninger og verneutstyr
• Gi bistand i HMS arbeid.

8.5

Verneombudet

Alle virksomheter med mer enn 10 ansatte skal velge verneombud. I helseforetak er det naturlig at man har ett
hovedverneombud og for eksempel ett verneombud i hvert underliggende enhet i hvert fall ned til avdelingsnivå.
Verneombud velges av og blant de ansatte, for 2 år av gangen.
Reglene om verneombud finner man i arbeidsmiljøloven kapittel 6. Verneombudet skal tas med på råd under
planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde.
Dette gjelder også arbeidet med det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
Vernombudet skal gjøres kjent med alle eventuell pålegg fra Arbeidstilsynet, og dersom Arbeidstilsynet kommer
på inspeksjon skal verneombudet delta.
Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og se til at hensynet
til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt når det gjelder hvordan virksomheten er innrettet og
vedlikeholdt, og hvordan arbeidet blir utført.
Arbeidstilsynets God Vakt-kampanje avdekket at vernetjenesten i praksis ikke brukes av leger. Legeforeningen
oppfordrer våre medlemmer til å bruke vernetjenesten når det oppstår arbeidsmiljørelaterte saker og til å stille til
valg som verneombud/hovedverneombud.
		

Verneombudsrollen har mange likhetstrekk med tillitsvalgtrollen, men som tillitsvalgt sitter man som
representant for en arbeidstakergruppe/fagforening, mens som verneombud representerer man alle på
arbeidsstedet, uansett ”faggruppetilhørighet”. Verneombudet har en mer formalisert rolle i arbeidsmiljøarbeidet enn tillitsvaglte. Verneombud er ofte med på vernerunder sammen med arbeidsgiver, og kan også
gjennomføre egne vernerunder uten at arbeidsgiver er med, for eksempel i relasjon til psykososialt
arbeidsmiljø. Det er også verneombud og arbeidsmiljøutvalget Arbeidstilsynet forutsetter er arenaer for
arbeidsgivers arbeid med å lukke påpekte avvik.
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Det er nyttig at tillitsvalgt og verneombud kjenner til hverandre og har jevnlig kontakt for informasjonsutveksling
og samarbeid. Tillitsvalgte bør også knytte kontakt med arbeidstakerrepresentantene i Arbeidsmiljøutvalget
(AMU), slik at AMU får informasjon om viktig arbeidsmiljøproblematikk som bør behandles i AMU.

8.6

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Reglene om AMU står i Arbeidsmiljøloven kap. 7, som slår fast at alle virksomheter med over 50 ansatte skal ha
arbeidsmiljøutvalg.
I arbeidsmiljøutvalget skal det sitte representanter fra arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden og bedriftshelse
tjenesten. Arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden skal ha like mange representanter i utvalget og leder skal
være vekselvis en arbeidstakerrepresentant og en arbeidsgiverrepresentant. Leders stemme gjør utslaget ved
stemmelikhet i avstemninger. Representanten fra bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett.
Arbeidsmiljøutvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet og nøye følge utviklingen i spørsmål
som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.
Utvalget behandler for eksempel spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og den interne vernetjenesten,
spørsmål om opplæring og instruksjon, planlagt byggearbeid og andre planer som kan få vesentlig betydning for
arbeidsmiljøet, eks. flytting, rasjonalisering, virksomhetens HMS-arbeid og helse- og velferdsmessige spørsmål
knyttet til arbeidstidsordninger. Arbeidsmiljøutvalget har ikke som oppgave å behandle personalsaker.
Arbeidsmiljøutvalget kan vedta at arbeidsgiveren skal gjennomføre konkrete tiltak for utbedring av arbeidsmiljøet innenfor lovens rammer. Man kan dermed si at Arbeidsmiljøutvalget er et slags mini-Arbeidstilsyn innad i
hver virksomhet. De skal se til at arbeidstakerne lever under tilfredsstillende forhold og innenfor lovens rammer.

8.7

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er et statlig organ som driver tilsyn med at virksomheter følger arbeidsmiljølovens regler om
arbeidsmiljø, arbeidstid etc. De driver ikke tilsyn med at tariffavtaler overholdes, og de fungerer heller ikke som
megler i arbeidskonflikter.
Arbeidstilsynet drar ut på tilsynsbesøk og undersøker arbeidsmiljøet ved å intervjue representanter fra arbeidsgiver og arbeidstaker, samt evt. ta målinger og inspisere arbeidsstedet. Arbeidstilsynet har blant annet de siste
årene gjennomført ”God vakt”-kampanjen om arbeidsmiljø i sykehus. Denne kampanjen avdekket flere avvik i
forhold til regelverket, hovedsakelig når det gjelder helse, miljø og sikkerhet og psykososialt arbeidsmiljø (stress,
tidspress osv.).
- Adgangen til å gi pålegg
Dersom man finner lovstridige forhold kan Arbeidstilsynet gi pålegg om at forholdet må rettes opp innen en
viss frist. Dersom dette ikke gjøres innen fristen kan tilsynet gi tvangsmulkt, dvs. at arbeidsgiver må betale en
viss sum penger hver dag inntil pålegget er oppfylt. Arbeidstilsynet kan også stanse en virksomhet, enten som
pressmiddel for å få en arbeidsgiver til å oppfylle et pålegg eller umiddelbart dersom det er fare for liv eller
helse.
Man kan tipse Arbeidstilsynet om ulovlige forhold på egen eller andres arbeidsplass. Dette kan gjøres anonymt.
I alle tilfelle har Arbeidstilsynet taushetsplikt i forhold til hvem som har varslet dem. Arbeidstilsynet vil ikke
alltid følge opp ev gjøre et tilsynsbesøk, men de kan gi råd på telefon og det vil også alltid være nyttig for
Arbeidstilsynet å få innspill på virksomheter og bransjer hvor det er mange problemer.
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9

Konflikthåndtering

I tariffsammenheng avtales situasjonen med brudd i forhandlinger, mekling og streik som konflikt. Det er egne
regler for denne situasjonen som ikke omtales her.
Så lenge det er mer enn en person på hver arbeidsplass vil arbeidslivet aldri bli konfliktfritt, og det er heller ikke
et mål i seg selv. Konflikter vil kunne oppleves som dramatiske og det er viktig at de ikke gis mulighet til å
eskalere til trakasseringssituasjoner. Konflikter kan også være en nyttig kilde til forandring, vekst og utvikling
dersom arbeidsplassen er dynamisk og åpen for endring og læring.

9.1

Flere typer konflikter

Det er flere årsaker til konflikt. Det kan være enkeltpersoner som ikke fungerer med andre og som forårsaker
konflikt. Særlig utfordrende blir det om en leder med ansvar for flere ansatte ikke fungerer sammen med andre
eller utøver ledelse på en måte som ikke lar seg forene med samarbeid. Den som forsøker å løse en konflikt kan
bli del av konflikten ved at aggresjonen rettes mot vedkommende. Ikke alle konflikter kan løses. I noen situasjoner vil det være nødvendig at personer flyttes eller slutter ved arbeidsplassen.
Når den oppstår, er det flere ledd i en konflikt. Den begynner gjerne med frustrasjon over noe eller noen, og man
anser den eller de som står for dette frustrasjonsmomentet som en motpol. Det å skaffe allierte hos personer
utenfor konflikten er ofte en del av konflikten.
Konflikter kan utvikle seg videre ved at motparten
blir omtalt som en person/personer uten fornuft eller
moral, tyr til trusler og hersketeknikker.
Det foreligger en mellommenneskelig konflikt (mellom to individer, et individ og en gruppe eller to/flere
grupper) når minst en av partene kjenner seg forulempet eller forhindret av en annen part.
Konflikter vil ofte oppleves som ubehagelig, både for
de som er en aktiv del av dem og de utenforstående.
De tar mye tid og energi, både på jobben og på fritiden
og det er av stor viktighet at man ikke lar konflikter
”leve sitt eget liv” på arbeidsplassen, og utvikle seg til
krigslignende tilstander.

9.2

Sykehusstreiken i 2007

Lederens ansvar

Arbeidsgiver og ledelsen skal forsøke å ta tak i konflikter og hindre at disse gis mulighet til å utvikle seg til et
destruktivt nivå. Arbeidsgiver har et begrenset antall virkemidler, dersom få uformelle virkemidler virker, vil det
være aktuelt med mer dramatiske tiltak som forflytning, oppsigelse eller avskjed.
Arbeidsgivers ansvar følger av arbeidsmiljøloven § 4-1 som stiller krav til fullt forsvarlig arbeidsmiljø, § 4-3 som
stiller krav til at arbeidstakere skal beskyttes mot mobbing, trakassering, trusler og uheldige belastninger som
følge av kontakt med andre, samt arbeidsgivers styringsrett og omsorgsplikt.
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Leder kan ta opp konfliktsituasjoner enten som følge at klage fra en eller flere personer, eller på eget initiativ.
Man må først foreta en undersøkelse av om det faktisk dreier seg om en konflikt eller en generell mishagsytring
fra en enkeltperson. Dersom en konflikt utvikler seg og får en uheldig effekt for arbeidsmiljøet, enten generelt
eller for de involverte, bør leder intervenere raskt. Det anbefales ikke å utsette interveneringen i påvente av
hvordan det går.
Når man som leder tar tak i konfliktsaker bør man igangsette en dialog med de involverte parter. I den forbindelse må man vurdere om det er mest hensiktsmessig at begge parter er til stede eller om man bør ta en prat
med hver enkelt for seg. Dersom stemningen er svært betent mellom partene i konflikten vil det ofte være best
å starte prosessen med separate dialoger.
Møtene bør avholdes på nøytrale møterom, helst ikke på leders kontor. Det er viktig å sette av tilstrekkelig tid
slik at alle får sagt det de har å si, men man må som leder også ta litt regien og forsøke å lede arbeidstakerne inn
på konstruktive tankebaner i forhold til at de selv kan komme med forslag og innspill til hvordan de ser for seg at
konflikten best kan løses. Det må stilles forventninger til at partene selv deltar aktivt i løsningsprosessen.
Det bør skrives korte referat fra slike møter slik at man kan dokumentere at man har hatt en dialog og hva
innholdet har vært i korte trekk.
Det er som oftest hensiktsmessig at konfliktpartene etter hvert møtes for å videreføre dialogen og diskutere
hvordan man kan komme seg ut av situasjonen. Det kan oppstå situasjoner der den ene parten har et sterkt
ønske om å slippe å møte den andre parten, og da må man foreta en vurdering av om de argumenter som
fremføres tilsier at et felles møte ikke er tilrådelig (for eksempel ved påstand fra underordnet om seksuelle
tilnærmelser fra leder eller lignende).
Dersom man som leder føler seg lite trygg i konflikthåndteringsprosesser bør man trekke inn HR eller søke
bistand hos bedriftshelsetjenesten. Representanter herfra har bred kunnskap om konfliktløsning kan også gjerne
delta i møtene. Også tillitsvalgte og arbeidstakere som er involvert i konflikter vil også kunne ha stor nytte av å
ta kontakt med HR og bedriftshelsetjenesten.

Hvilke tiltak som eventuelt skal igangsettes for å komme ut av konflikten må vurderes underveis i prosessen.
I dialogen mellom partene bør man bestrebe å skape et klima for forståelse for den andres syn, slik at prosessen ikke blir statisk og preget av at begge parter kommer med beskyldninger mot den andre uten å lytte.
Arbeidsgiver kan stille krav til partene om opptreden mot kolleger, at man ikke godtar ryktespredning, baksnakking osv. Dette følger av arbeidsgivers styringsrett. Løsningsalternativer som har betydning for den ene
eller begges arbeidskontrakt, for eksempel omplassering, endrede arbeidsoppgaver, oppsigelse eller avskjed
el.l. må håndteres på juridisk riktig måte.
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Ivaretakelse av arbeidsmiljø
ved omstillinger

10

Omstilling betyr endringer. De siste ti år i arbeidslivet er preget av endring. Endringsvilje er fremhevet som en
viktig egenskap hos arbeidstakere. Det betyr å måtte leve med at arbeidsplassen og funksjoner ikke er statisk,
dvs. det samme, gjennom et arbeidsliv.
Omstilling vil imidlertid lett føre til utrygghet i forhold til egen arbeidssituasjon og fremtid i virksomheten. Tiltak
for å utvikle arbeidsmiljøet kan bidra til å demme opp om den usikkerhet stadige endringer kan skape. Det betyr
at en god arbeidsgiver vil ha et godt grunnlag for omstillingsarbeid. Dette er forklaringen på at det i næringslivet
anses som grunnleggende for både effektivitet og trivsel at personalhåndtering – HR (Human resources) – vektlegges og styres.
God personalhåndtering innebærer krav til ledere om å etablere systematikk for oppfølgning av ansatte og av
arbeidsmiljøet. Ledelsen må ha oversikt over kvalifikasjoner og funksjoner til den enkelte, etablering av team,
behov for kompetanseutvikling mv.

10.1 Velfungerende personalpolitikk gir godt grunnlag for utvikling
Det må etableres arenaer for informasjonsutveksling, som ved arbeidsmiljøutvalg (AMU), bedriftslege og
medarbeidersamtaler med den enkelte. Og det må lages planer over funksjonsfordelinger, aktivitet og kompetanseutvikling. Informasjonsarbeid er ekstra viktig i forbindelse med planlagte omstillingsprosesser, da mangel
på informasjon svært ofte medfører rykter og økt utrygghet.
En jevnlig og systematisk oppfølging av ansatte vil bidra til en positiv utvikling av virksomheten, og legge et solid
grunnlag for senere gjennomføring av omstillingsprosesser.
Grunnlaget for gode omstillinger er at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden har etablert et godt grunnlag for
samarbeid og dialog. Dette grunnlaget tar tid å etablere, men er dessverre lett å svekke gjennom manglende
oppfølgning av tidligere inngåtte avtaler eller manglende konflikthåndtering.
Tillit, gjensidige respekt og opplevelse av likeverdighet mellom partene er viktige forutsetninger. Selv om
arbeidsgiver har styringsrett over virksomheten er dette vesentlige forhold som må på plass for effektivt
utviklingsarbeid i virksomheten.
-

God ledelse og arbeidsgiverpolicy betyr større muligheter for effektivt og godt utviklingsarbeid
God personalhåndtering tilsier systematisk oppfølgning av ansatte og av arbeidsmiljø
Sykehusene må være i kontinuerlig utvikling
Endringsvilje og evne er en viktig egenskap hos arbeidstakere
Tillit og respekt er grunnlaget for godt samarbeid og god dialog
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10.2 Kunnskap om omstillingsarbeid gir ansatte innflytelse
Rettslig sett må arbeidstakere akseptere at omstillinger skjer. Utviklingsarbeid og omstilling er en naturlig og
nødvendig del av arbeidslivet.
Selv om utgangspunktet kan være motvilje mot omstillingsprosesser, vil involvering og deltakelse i omstillingsarbeid gjennomgående medføre større innflytelse på resultatet.

10.3 Legene må være premissgivere for utviklingen av sykehus
Leger er tradisjonelt sett svært omstillingssvillige. Dette henger sammen med ønsket om faglig utvikling av
tjenesten, utvikling av medisinsk teknologi og av de ansatte for å yte en best mulig helsetjeneste til befolkningen.
God kunnskap om virksomheten, regelverket og god dialog med arbeidsgiver gir trygghet for deltakelse i
omstillingsprosesser og de beste forutsetninger for ivaretakelse av arbeidsmiljøet under en slik prosess.
Involvering av de tillitsvalgte på et så tidlig tidspunkt som mulig vil øke mulighetene for å oppnå en god prosess
med et godt resultat. Skal en omstilling lykkes, er det viktig med åpenhet og at de berørte parter gjøres kjent
med og forstår hensikten med omstillingen. Dette vil også være avgjørende for muligheten for ivaretakelse av et
fullt forsvarlig arbeidsmiljø gjennom en omstillingsprosess.
Målet med selve omstillingsarbeidet må være at ulike sider ved utviklingsarbeidet blir godt belyst før vedtak
treffes. For å oppnå dette må arbeidsgiver sørge for at alle berørte ansatte informeres og at samarbeidet og
dialogene skjer i en god og ryddig prosess.
Fra arbeidsgivers side må det skapes trygghet og forutsigbarhet, samtidig som behovet for reelle innspill og god
involvering anerkjennes. Gode omstillingsprosesser øker muligheten for et godt resultat.

-
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Leger er endringsvillige og må være premissleverandører for utviklingen av sykehus
Arbeidsgiver må sørge for tidlig involvering og gode prosesser
Målet med omstillingsarbeidet må forstås
Gode omstillingsprosesser øker muligheten for et godt resultat

Risiko- og konsekvensanalyser
Det bør foretas risiko- og konsekvensanalyser av arbeidsmiljøet.

11.1

11

Risikoanalysens innhold

En risikoanalyse og handlingsplan i forhold til det fysiske arbeidsmiljøet kan være viktig for god drift i virksomheten. Vurdering av det psykososiale arbeidsmiljøet vil ofte være vanskeligere å gripe tak i, men det er en helt
avgjørende bestanddel i en risikoanalyse. Overvåking av arbeidsmiljløet er viktig, og kan gi indikasjon på om
omstillingen foregår på en tilfredsstillende måte
Ved vurderingen av ulike psykososiale aspekter av arbeidsmiljøet til en stilling, bør man foreta en analyse av det
psykososiale arbeidsmiljøet. Analyse av et psykososialt arbeidsmiljø vil fokusere på interaksjonen (samspillet)
mellom den ansatte i stillingen og omgivelsene med hensyn på:
-

psykososiale arbeidskrav, dvs de ikke-fysiske kravene som arbeidstakeren utsettes for på jobb
sosial interaksjon/støtte i arbeidet, dvs. den hjelp og støtte en ansatt får fra menneskene i sitt
arbeidsmiljø
selvbestemmelse, dvs. hvorvidt den ansatte har kontroll over arbeidsoppgavene og
arbeidssituasjonen sin
mangfold av ferdigheter, dvs. graden av variasjon i bruk av ferdigheter og mulighet for å lære nye ting på
jobben
informasjon, dvs. informasjonen den ansatte får fra andre om ansvarsområdene i jobben og hvordan
disse blir oppfylt, foruten viten om kommende arbeidsbelastning og hendelser i arbeidssammenheng
vilkårene for restitusjon, dvs. gjenvinning av den mentale og fysiske energi et menneske trenger
gjennom hvile og fritidsaktiviteter mellom arbeidsskiftene de planlagte endringers påvirkning på alle de
ovenstående faktorer

En slik analyse bør utføres i samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte og i nær dialog med den enkelte ansatte.

11.2 Omstillinger medfører stor risiko
Omstillingsprosesser vil ofte innebære stor risiko for negative konsekvenser for arbeidsmiljø, pasientbehandling
med videre. Som en viktig del av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal arbeidsgiver vurdere
om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav under planlegging og gjennomføring av omorganiseringer,
og dessuten iverksette nødvendige tiltak. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-1 (2), bokstav d og betyr i praksis
at arbeidsgiver må kunne vise at man har foretatt en vurdering av konsekvenser for arbeidsmiljøet når omorganiseringer skal gjennomføres. Hvis konsekvensvurderingen viser risiko for negative konsekvenser for arbeidsmiljøet under eller etter omorganiseringen, skal tiltak verksettes.
Det må forut for gjennomføringen av en omstillingsprosess lages en risikoanalyse knyttet til tenkte konsekvenser av de planlagte tiltak for arbeidsmiljøet i enheten. Risikoanalysen må etterfølges av en handlingsplan
som skal beskrive hvordan møtes utfordringene for å minimalisere risikoen i forhold til arbeidsmiljøet.
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Oppfølgning av arbeidsmiljørelaterte saker

12

Som del av kvalitetsforbedringsarbeidet i sykehusene, skal det i alle foretak foreligge prosedyrer og retningslinjer for håndtering av ulike aspekter ved arbeidsmiljørelaterte saker.
Det skal for eksempel foreligge rutiner for
- håndtering av varslersaker
- håndtering av saker om mobbing og trakassering
- konflikthåndteringsveiledere
- retningslinjer for gjennomføring av medarbeidersamtaler
- retningslinjer for gjennomføring av risikoanalyser
- retningslinjer for omstillingsprosesser
Vår oppfordring til tillitsvalgte og ledere er å gjøre seg kjent med de retningslinjer og rutiner som foreligger
skriftlig i det enkelte helseforetak, og å ta i bruk disse aktivt.
For begge grupper ansatte vil disse kunne bidra til forutsigbarhet i forhold til prosess, sikre at alle relevante
momenter blir ivaretatt, sikre den nødvendige deltakelse fra tillitsvalgte og den enkelte ansatte og være
kompetansebyggende.
For tillitsvalgte vil de være en nyttig måte å kontrollere at arbeidsgiver gjennomfører en skikkelig og saklig
prosess i håndteringen av de enkelte sakene som måtte oppstå.
For ledere vil de være et nyttig verktøy for å sikre en god prosess og forsvarlig håndtering av personalet.
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Vedlegg 1

Rådet for psykisk helse gir 10 råd for godt arbeidsmiljø:
1.

Ros og smil smitter! Prøv, du vil se at det virker.

2.

Stopp rykter og sladder, du kan sørge for oppklaringen.

3.

Bry deg om, slik at andre føler seg sett.

4.

Vær interessert i det andre gjør, det er lov å lære av hverandre.

5.

Gi og ta ansvar, alle har noe å bidra med.

6.

Ha tillit til at alle ansatte gjør sitt beste.

7.

Unngå mobbing, alle har rett til å bli tatt på alvor.

8.

Ha tålmodighet og vær romslig slik at alle kan jobbe i eget tempo, og med arbeidsoppgaver
man mestrer.

9.

Lytt til andre og vær tydelig på det du sier.

10.

Gi folk sjanser - det er lov å gjøre feil.
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Vedlegg 2 - Utdrag fra relevante lover
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
Loven er iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609 med visse unntak og presiseringer satt ikr. fra 1 jan 2006, se § 20-1 med fotnote. Jf. EØSavtalen vedlegg XVIII.
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
§ 1-1. Lovens formål
Lovens formål er:
a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot
fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og
sosiale utvikling i samfunnet,
b)
c)
d)
e)

å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,
å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,
å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid
med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,
å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Endret ved lov 21 des 2005 nr. 121 (ikr. 1 jan 2006).

§ 1-2. Hva loven omfatter
(1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven.
(2) Unntatt fra loven er:
a)
sjøfart, fangst og fiske, herunder bearbeiding av fangsten ombord i skip,
b)

militær luftfart som omfattes av luftfartsloven. Departementet kan gi forskrift om unntak fra loven for sivil luftfart og annen
statsluftfart enn militær luftfart og om særregler for slik luftfart.

(3) Kongen kan gi forskrift om og i hvilken utstrekning bestemmelsene i kapittel 14, 15, 16 og 17 skal gjelde for arbeidstakere som
omfattes av lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. eller som er embetsmenn.
(4) Kongen kan gi forskrift om at deler av den offentlige forvaltning, helt eller delvis skal unntas fra loven når virksomheten er av så
særegen art at den vanskelig lar seg tilpasse lovens bestemmelser.
Endret ved lov 21 des 2005 nr. 121 (ikr. 1 jan 2006).

§ 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs
(1) Loven gjelder for virksomhet i forbindelse med undersøkelse etter og utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens
undergrunn, i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den norske del av kontinentalsokkelen.
(2) Loven gjelder for virksomhet som nevnt i første ledd i området utenfor den norske del av kontinentalsokkelen dersom dette
følger av særskilt avtale med fremmed stat eller av folkeretten for øvrig.
(3) Departementet kan ved forskrift helt eller delvis unnta virksomhet som nevnt i første og andre ledd fra loven. Departementet
kan også gi forskrift om at loven helt eller delvis skal gjelde for virksomhet som nevnt i første ledd i områder utenfor den norske del av kontinentalsokkelen dersom det foretas undersøkelse eller utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens
undergrunn fra innretning registrert i norsk skipsregister eller det gjennomføres bemannede undervannsoperasjoner fra innretning
eller fartøy registrert i norsk skipsregister. Departementet kan ved forskrift også fastsette at loven skal gjelde ved forflytning av
innretning eller fartøy som nevnt.
(4) I forskrift etter denne paragraf kan det også fastsettes særregler.
�§ 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv.
(1) Departementet kan gi forskrift om at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker.
(2) Departementet kan gi forskrift om at virksomhet i landbruket som ikke nytter annen hjelp enn avløserhjelp skal unntas fra
loven.
(3) Departementet kan gi forskrift om at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for byggherre eller dennes representant.
(4) I forskrift etter denne paragraf kan det fastsettes særregler.
§ 1-5. Arbeid i arbeidstakers og arbeidsgivers hjem
(1) Departementet kan gi forskrift om og i hvilken utstrekning loven skal gjelde for arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. (2)
Departementet kan gi forskrift om at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for arbeidstaker som utfører husarbeid, tilsyn eller
pleie i arbeidsgivers hjem. (3) I forskrift etter denne paragraf kan det fastsettes særregler.
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§ 1-6. Personer som ikke er arbeidstakere
(1) Følgende personer anses som arbeidstakere i forhold til lovens regler om helse, miljø og sikkerhet når de utfører arbeid i virksomhet som går inn under loven:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål,
vernepliktige,
sivile tjenestepliktige og tjenestepliktige i sivilforsvaret,
innsatte i kriminalomsorgens anstalter,
pasienter i helseinstitusjoner, attføringsinstitusjoner o.l.,
personer som i opplæringsøyemed eller i forbindelse med arbeidsrettede tiltak utplasseres i virksomheter uten å være
arbeidstakere,
personer som uten å være arbeidstakere deltar i arbeidsmarkedstiltak.

Departementet kan i forskrift fastsette unntak fra bestemmelsen i første punktum.
(2) Lovens bestemmelser om arbeidsgiveren gjelder for den som lar personer som nevnt i første ledd utføre arbeid i sin virksomhet.
(3) Departementet kan gi forskrift om i hvilken utstrekning lovens øvrige bestemmelser skal gjelde for personer nevnt i første ledd.
Endret ved lover 19 juni 2009 nr. 83 (ikr. 26 juni 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 878), 19 des 2008 nr. 106 (ikr. 1 mars 2010 iflg. res. 19 feb 2010 nr.
189).

§ 1-7. Utsendt arbeidstaker
(1) Med utsendt arbeidstaker menes arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn det arbeidsforholdet
vanligvis er knyttet til.
(2) Utsending av arbeidstaker anses å foreligge når en utenlandsk virksomhet i forbindelse med tjenesteyting:
a)
b)
c)

etter avtale med en mottaker av tjenesteytelser i Norge, sender en arbeidstaker til Norge for egen regning og risiko og under
egen ledelse, eller
sender en arbeidstaker til et forretningssted eller virksomhet i Norge som inngår i konsernet, eller
i egenskap av å være vikarbyrå eller annen virksomhet som stiller arbeidstakere til rådighet, sender arbeidstakere til en
virksomhet i Norge.

(3) Utsending av arbeidstaker anses også å foreligge når en norsk virksomhet i forbindelse med tjenesteyting sender en arbeidstaker
til et annet land innenfor EØS-området. (4) Kongen kan gi forskrift om hvilke bestemmelser i loven som skal gjelde for utsendte
arbeidstakere.
§ 1-8. Arbeidstaker og arbeidsgiver
(1) Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste.
(2) Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er
bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.
§ 1-9. Ufravikelighet
Loven kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt.
Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
§ 2-1. Arbeidsgivers plikter
Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt.
§ 2-2. Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere
(1) Når andre enn arbeidsgivers egne arbeidstakere, herunder innleide arbeidstakere eller selvstendige, utfører arbeidsoppgaver i
tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning, skal arbeidsgiver:
a)
b)

sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og blir utført på en slik måte at også andre
enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø,
samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

(2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det
samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere, og ingen virksomhet kan regnes som hovedbedrift, skal det skriftlig avtales hvem
som skal ha ansvaret for samordningen. Kommer slik avtale ikke i stand, skal det meldes til Arbeidstilsynet som bestemmer hvem
som skal ha ansvaret for samordningen.
(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av arbeidsgivers plikter etter denne paragraf.
Endret ved lov 15 des 2006 nr. 69 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1406).

§ 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt
(1) Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved
gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.
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(2) Arbeidstaker skal:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader,
straks underrette arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstakeren blir
oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet,
avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse,
sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen,
melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin
grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet,
medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved helt eller delvis fravær fra arbeidet på grunn av ulykke,
sykdom, slitasje eller lignende,
delta i dialogmøte etter innkalling fra arbeidsgiver, jf. § 4-6 fjerde ledd.
rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet.

(3) Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir
ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører under eget ansvarsområde.
Endret ved lov 23 feb 2007 nr. 10 (ikr. 1 mars 2007).
§ 2-4. Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten
(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.
(2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med
varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige
myndigheter.
(3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen.
Endret ved lov 1 des 2006 nr. 64 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 1 des 2006 nr. 1324).
§ 2-5. Vern mot gjengjeldelse ved varsling
(1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2-4 er forbudt. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som
gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har
funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet.
(2) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å varsle etter § 2-4 vil bli brukt,
for eksempel ved å fremskaffe opplysninger.
(3) Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, kan kreve oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers
skyld. Oppreisningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendighetene for
øvrig. Erstatning for økonomisk tap kan kreves etter alminnelige regler.
Tilføyd ved lov 1 des 2006 nr. 64 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 1 des 2006 nr. 1324).
Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet
§ 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir
ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette
skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.
(2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
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fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet,
ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø
og sikkerhet er fordelt,
kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette
tiltak for å redusere risikoen,

under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i
samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak,
iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av
denne lov,

sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær,
sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf.
bokstav c,
foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det
fungerer som forutsatt.

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf, herunder om krav til
dokumentasjon av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
§ 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten
(1) For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for:
a)

at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den
opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig,
b)
at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll
med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte,
c)
sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å gjennomføre lovens krav.
(2) Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller helse, skal arbeidsgiver sørge for at
tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakers rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det
tas i bruk.
(3) Hvis det skal utføres arbeid som kan innebære særlig fare for liv eller helse, skal det utarbeides en skriftlig instruks om hvordan
arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes.
(4) Departementet kan gi forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene i denne paragraf. Departementet kan også i forskrift gi
nærmere bestemmelser om personlig verneutstyr, herunder om:
a)
b)
c)
d)

utforming, merking mv.
bruk, vedlikehold mv.
prøving, sertifisering og godkjenning
godkjenning av organer som skal utøve kontroll knyttet til produksjon av personlig verneutstyr.

Departementet kan i forskrift fastsette at reglene om personlig verneutstyr også skal gjelde for produsent, importør og leverandør.
§ 3-3. Bedriftshelsetjeneste
(1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene i
virksomheten tilsier det. Vurderingen av om slik plikt foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeidet.
(2) Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge
arbeidsforhold.
(3) Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.
(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om når og i hvilken utstrekning arbeidsgiver plikter å knytte til seg
bedriftshelsetjeneste, om hvilke faglige krav som skal stilles til tjenesten og om hvilke oppgaver den skal utføre.
(5) Departementet kan i forskrift gi bestemmelser om at bedriftshelsetjeneste etter denne paragraf må godkjennes av
Arbeidstilsynet og om det nærmere innholdet i en slik godkjenningsordning.
Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).
§ 3-4. Vurdering av tiltak for fysisk aktivitet
Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet
blant arbeidstakerne.
§ 3-5. Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
(1) Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen.
§ 3-6. Plikt til å legge forholdene til rette for varsling
Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller
sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten i samsvar med §
2-4, dersom forholdene i virksomheten tilsier det.
Tilføyd ved lov 1 des 2006 nr. 64 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 1 des 2006 nr. 1324).
Kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet
§ 4-1. Generelle krav til arbeidsmiljøet
(1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som
kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver
tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.
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(2) Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidets organisering,
tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, lønnssystemer, herunder bruk av prestasjonslønn, teknologi mv. skal være slik at
arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas.
(3) Det skal vurderes om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten. Tiltak som er nødvendig for å forebygge og
redusere eventuell risiko ved alenearbeid skal iverksettes, slik at lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas.
(4) Virksomheten skal innrettes for arbeidstakere av begge kjønn.
(5) Atkomstveier, sanitæranlegg, arbeidsutstyr mv. skal så langt det er mulig og rimelig være utformet og innrettet slik at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i virksomheten.
(6) Departementet kan gi forskrift om begrensning i adgangen til å sysselsette visse grupper arbeidstakere som i særlig grad kan
være utsatt for ulykkes- eller helsefare og om omplassering av slike arbeidstakere.
(7) Departementet kan gi forskrift som pålegger bruk av identitetskort for arbeidstakere innenfor bransjer der det er nødvendig
eller hensiktsmessig for å ivareta arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet og om oversiktslister over hvem som til enhver tid
er sysselsatt på arbeidsplassen. Etter pålegg fra departementet plikter offentlige myndigheter uten hinder av taushetsplikt å gi
utsteder av identitetskort alle opplysninger fra offentlige registre som er nødvendige for utstedelse av identitetskort.

Endret ved lover 21 des 2005 nr. 121 (ikr. 1 jan 2006), 29 juni 2007 nr. 42 (ikr. 1 nov 2007 iflg. res. 12 okt 2007 nr. 1140), 20 juni 2008 nr. 42 (ikr. 1
jan 2009 iflg. res. 20 juni 2008 nr. 631), 19 juni 2009 nr. 39 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

§ 4-2. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling
(1) Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring
av arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem.
(2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal:
a)
b)
c)
d)
e)

det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid,
arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige
forutsetninger,
det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar,
arbeidstaker så langt som mulig gis mulighet til variasjon og for å se sammenheng mellom enkeltoppgaver,
det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som
berører vedkommendes arbeidssituasjon.

(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.
(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf.
§ 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet
(1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.
(2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.
(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.
(4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.
(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf.
§ 4-4. Krav til det fysiske arbeidsmiljøet
(1) Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt
forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.
(2) Arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger. Nødvendige hjelpemidler
skal stilles til arbeidstakers disposisjon. Det skal legges til rette for variasjon i arbeidet og for å unngå tunge løft og ensformig
gjentakelsesarbeid. Ved oppstilling og bruk av maskiner og annet arbeidsutstyr skal det sørges for at arbeidstaker ikke blir utsatt
for uheldige belastninger ved vibrasjon, ubekvem arbeidsstilling o.l.
(3) Maskiner og annet arbeidsutstyr skal være konstruert og ha nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstaker er vernet mot
skader.
(4) Innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt.
Eventuelle husordensregler skal fastsettes i samråd med representanter for arbeidstakerne.
(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf og kan herunder
bestemme at reglene skal gjelde for utleiere av lokaler o.l.
Endret ved lov 21 des 2005 nr. 121 (ikr. 1 jan 2006).
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§ 4-5. Særlig om kjemisk og biologisk helsefare
(1) Ved håndtering av kjemikalier eller biologisk materiale skal arbeidsmiljøet være tilrettelagt slik at arbeidstaker er sikret mot
ulykker, helseskader og særlig ubehag. Kjemikalier og biologisk materiale skal fremstilles, pakkes, brukes og oppbevares slik at
arbeidstaker ikke utsettes for helsefare.
(2) Kjemikalier og biologisk materiale som kan innebære helsefare, skal ikke brukes dersom de kan erstattes med andre eller med
en annen prosess som er mindre farlig for arbeidstakerne.
(3) Virksomheten skal ha nødvendige rutiner og utstyr for å hindre eller motvirke helseskader på grunn av kjemikalier eller
biologisk materiale.
(4) Virksomheten skal føre kartotek over farlige kjemikalier og biologisk materiale. Kartoteket skal blant annet opplyse om fysikalske, kjemiske og helseskadelige egenskaper, forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling. Beholdere og emballasje for
kjemikalier og biologisk materiale skal være tydelig merket med navn, sammensetning og advarsel på norsk.
(5) Arbeidstilsynet kan i det enkelte tilfelle helt eller delvis gjøre unntak fra reglene i denne paragraf i forbindelse med forskningsog analysearbeid e.l.
(6) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf, og kan herunder
bestemme at det skal føres register over arbeidstakere som eksponeres for bestemte kjemikalier eller biologisk materiale.
(7) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om bruk, registrering, vurdering, godkjennelse, rapportering, informasjon, begrensning og annen behandling av kjemikalier.
Endret ved lov 5 des 2008 nr. 82 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 5 des 2008 nr. 1284).

§ 4-6. Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne
(1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er
mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis
gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i
arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak e.l.
(2) Dersom det i medhold av første ledd er aktuelt å overføre en arbeidstaker til annet arbeid, skal arbeidstaker og arbeidstakers
tillitsvalgte tas med på råd før saken avgjøres.
(3) Arbeidsgiver skal i samråd med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med ulykke,
sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Arbeidet med oppfølgingsplan skal starte så tidlig som mulig, og planen skal være utarbeidet senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i seks uker.
Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Planen skal også inneholde
aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi, aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene og plan for videre oppfølging.
(4) Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest innen tolv uker etter at
arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart
unødvendig. Bedriftshelsetjenesten skal være representert i møtet. Dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstaker
alene ønsker det, skal legen eller annen sykmeldende behandler delta i møtet, jf. folketrygdloven § 25-5 første ledd andre punktum.
Arbeidsgiver skal gi skriftlig melding om dialogmøtet til Arbeids- og velferdsetaten.
(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf.
Endret ved lover 23 feb 2007 nr. 10 (ikr. 1 mars 2007), 19 des 2008 nr. 106 (ikr. 1 mars 2010 iflg. res. 19 feb 2010 nr. 189).

Kapittel 5. Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav mv.
§ 5-1. Registrering av skader og sykdommer
1) Arbeidsgiver skal sørge for registrering av alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid. Det samme gjelder sykdom
som antas å ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen.
(2) Registeret må ikke inneholde medisinske opplysninger av personlig karakter med mindre den opplysningene gjelder har
samtykket. Arbeidsgiver har taushetsplikt om opplysninger om personlige forhold i registeret.
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(3) Registeret skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet, verneombud, bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljøutvalg.
(4) Arbeidsgiver skal føre statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom etter nærmere retningslinjer fra Arbeids- og
velferdsdirektoratet, jf. folketrygdloven § 25-2 første ledd.
Endret ved lov 16 juni 2006 nr. 20 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631).

§ 5-2. Arbeidsgivers varslings- og meldeplikt
(1) Dersom arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet ved en arbeidsulykke, skal arbeidsgiver straks og på hurtigste måte
varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Arbeidsgiver skal bekrefte varselet skriftlig. Verneombudet skal ha kopi av
bekreftelsen.
(2) Departementet kan gi forskrift om at slikt varsel skal gis også i andre tilfeller.
(3) Departementet kan gi forskrift om at arbeidsgiver skal gi melding til Arbeidstilsynet om:
a) arbeidsulykke som det ikke kreves varsel om etter første eller andre ledd, herunder akutt forgiftning, og tilløp til slike 		
ulykker,
b) sykdom som er eller kan være forårsaket av arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen.
(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om omfanget og gjennomføringen av varslings- og meldeplikten etter
denne paragraf.
§ 5-3. Leges meldeplikt
(1) Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om at arbeidstaker lider av en yrkessykdom som er likestilt med yrkesskade
etter folketrygdloven § 13-4, eller annen sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding
om det til Arbeidstilsynet.
(2) Dersom arbeidstaker gir sitt samtykke, skal arbeidsgiver underrettes om sykdommen.
(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om omfanget og gjennomføringen av meldeplikten, herunder at den
skal omfatte nærmere angitte sykdommer som kan antas å skyldes arbeidets art eller forholdene på arbeidsplassen.
§ 5-4. Produsenter og importører av kjemikalier og biologisk materiale
(1) Den som produserer eller importerer kjemikalier eller biologisk materiale som skal brukes eller ventelig vil bli brukt i virksomhet
som går inn under denne lov, skal:
a)
b)
c)
d)
e)

skaffe til veie opplysninger om kjemikaliets eller materialets sammensetning og egenskaper,
treffe de tiltak som er nødvendige for å forebygge ulykker og helseskader eller særlig ubehag eller ulempe for arbeidstakerne,
gi melding til den departementet bestemmer om kjemikaliets eller materialets navn, sammensetning, fysikalske og kjemiske
egenskaper, samt supplerende opplysninger som måtte kreves for å fastslå stoffets farlighetsgrad,
sørge for forsvarlig emballasje slik at ulykker og helseskader forebygges,
merke emballasjen med kjemikaliets eller materialets navn, produsentens eller importørens navn og tydelig advarsel på
norsk. Etikett for merking skal sendes sammen med melding etter bokstav c.

(2) Unntatt fra meldeplikt og merkeplikt etter disse bestemmelser er næringsmidler og stoffer som går inn under matloven samt
legemidler.
(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om produsenters og importørers plikter etter denne paragraf,
herunder om unntak i tilfeller hvor importører anvender de importerte kjemikalier eller biologisk materiale. Departementet kan i
forskrift fastsette at bestemmelsene i eller i medhold av denne paragraf helt eller delvis skal gjelde for forhandlere, eller at produsentens eller importørens plikter etter paragrafen her i stedet skal påligge forhandleren.
(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om fremstilling, import, registrering, vurdering, godkjennelse, rapportering, informasjon, begrensning og annen behandling av kjemikalier.

Endret ved lov 5 des 2008 nr. 82 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 5 des 2008 nr. 1284).
§ 5-5. Produsenter, leverandører og importører av maskiner og annet arbeidsutstyr
(1) Den som produserer, importerer, selger, leier eller låner ut maskiner og annet arbeidsutstyr som skal brukes eller ventelig vil bli
brukt i virksomhet som går inn under loven, skal før arbeidsutstyret leveres til bruk, sørge for at det er konstruert og forsynt med
verneinnretninger i samsvar med lovens krav.
(2) Maskiner og annet arbeidsutstyr som utstilles i salgs- eller reklameøyemed, eller framvises for demonstrasjonsformål, og
som ikke er forsynt med nødvendige verneinnretninger, skal synlig skiltes med opplysninger om at arbeidsutstyret ikke oppfyller
kravene fastsatt i eller i medhold av denne lov og ikke kan leveres til bruk før produsenten, leverandøren eller importøren har sørget
for at kravene er oppfylt. Ved demonstrasjoner skal det treffes nødvendige tiltak for å forebygge at personer, dyr og eiendom
utsettes for fare.
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(3) Ved konstruksjon av maskiner og annet arbeidsutstyr som nevnt i denne paragraf, skal det påses at det kan brukes etter sin
hensikt uten å medføre særlige ulemper eller ubehag.
(4) Med maskiner og annet arbeidsutstyr som nevnt i første ledd skal det følge nødvendig og lett forståelig skriftlig bruksanvisning
på norsk om transport, oppstilling, betjening og vedlikehold.
(5) Den som påtar seg å montere maskiner og annet arbeidsutstyr som nevnt i denne paragraf, skal sørge for at de blir satt i stand
og stilt opp i samsvar med lovens krav.
(6) Maskiner og annet arbeidsutstyr som nevnt i første ledd skal, før det overdras eller utstilles, være forsynt med produsentens
eller importørens navn og adresse, eller med annen merking som gjør det lett å identifisere produsenten eller importøren.
(7) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om maskiner og annet arbeidsutstyr, herunder om:
a)
b)
c)
d)

konstruksjon, utførelse, oppstilling, merking mv.,
godkjenning,
godkjenning av organer som skal utøve kontroll knyttet til produksjon,
undersøkelse eller besiktigelse.

(8) Utgifter til undersøkelse eller besiktigelse som pålegges i medhold av sjuende ledd, bæres av den som har plikt til å foreta
undersøkelsen eller besiktigelsen.
Kapittel 6. Verneombud
§ 6-1. Plikt til å velge verneombud
(1) Ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud. Ved virksomhet med mindre enn 10 arbeidstakere
kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. Hvis ikke annet er
fastsatt om tiden for avtalens gyldighet, anses den som sluttet for 2 år, regnet fra den dagen den ble underskrevet. Direktoratet
for arbeidstilsynet kan, etter en konkret vurdering av forholdene i virksomheten, fastsette at den likevel skal ha verneombud. Ved
virksomhet med mer enn 10 arbeidstakere kan det velges flere verneombud.
(2) Antallet verneombud fastsettes i forhold til virksomhetens størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene for øvrig. Dersom virksomheten består av flere atskilte avdelinger, eller arbeidet foregår på skift, skal det i alminnelighet velges minst ett verneombud for
hver avdeling eller hvert skiftlag. Hvert verneområde skal være klart avgrenset og må ikke være større enn at verneombudet kan ha
full oversikt og ivareta sine oppgaver på forsvarlig måte.
(3) Virksomhet med mer enn ett verneombud skal ha minst ett hovedverneombud, som har ansvar for å samordne verneombudets
virksomhet. Hovedverneombudet skal velges blant verneombudene eller andre som har eller har hatt tillitsverv ved virksomheten.
(4) Hvem som til enhver tid fungerer som verneombud ved virksomheten, skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen.
(5) Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om antall verneombud, om valg, herunder om vilkår for stemmerett og
valgbarhet, om lokal fagforenings rett til å utpeke verneombud, og om verneombudets funksjonstid.
Endret ved lov 15 des 2006 nr. 69 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1406).

§ 6-2. Verneombudets oppgaver
(1) Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd
er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov.
(2) Verneombudet skal særlig påse:
a)
b)
c)
d)
e)

at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare,
at verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand,
at arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring,
at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte,
at meldinger om arbeidsulykker mv. i henhold til § 5-2 blir sendt.

(3) Blir et verneombud kjent med forhold som kan medføre ulykkes- og helsefare, skal verneombudet straks varsle arbeidstakerne
på stedet, og arbeidsgiveren eller dennes representant skal gjøres oppmerksom på forholdet dersom verneombudet selv ikke kan
avverge faren. Arbeidsgiveren skal gi verneombudet svar på henvendelsen. Er det ikke innen rimelig tid tatt hensyn til meldingen,
skal verneombudet underrette Arbeidstilsynet eller arbeidsmiljøutvalget.
(4) Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor
ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1.
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(5) Verneombudet skal gjøres kjent med alle yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker innenfor sitt område, om
yrkeshygieniske rapporter og målinger, og om eventuelle feil og mangler som er påvist.
(6) Verneombudet skal gjøre seg kjent med gjeldende verneregler, instrukser, pålegg og henstillinger som er gitt av Arbeidstilsynet
eller arbeidsgiveren.
(7) Verneombudet skal delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner i virksomheten.
(8) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om verneombudets virksomhet, og om ombudets taushetsplikt. I reglene kan
fastsettes at verneombudet skal utføre oppgaver som er tillagt arbeidsmiljøutvalget i henhold til § 7-2, når virksomheten ikke har
slikt utvalg. Myndigheten til å treffe vedtak etter § 7-2 fjerde ledd tredje punktum og femte ledd, kan ikke tillegges verneombudet.
§ 6-3. Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid
(1) Dersom verneombudet mener at det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan
avverges på annen måte, kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette. Arbeidet må bare
stanses i det omfang verneombudet anser det nødvendig for å avverge fare.
(2) Stansingen og grunnen til den skal omgående meldes til arbeidsgiveren eller dennes representant.
(3) Verneombudet er ikke erstatningsansvarlig for skade som påføres virksomheten som følge av at arbeidet stanses i henhold til
bestemmelsen i første ledd.
§ 6-4. Særskilte lokale eller regionale verneombud
(1) Innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, ved laste- og lossearbeid og ellers når særlige forhold gjør det nødvendig, kan departementet gi forskrift om at det skal være særskilte lokale verneombud. Slike verneombud kan få oppgaver, plikter og rettigheter som
nevnt i §§ 6-2 og 6-3 overfor arbeidsgivere på arbeidsplassen.
(2) Departementet kan gi forskrift om at det skal være regionale verneombudsordninger som skal omfatte flere virksomheter
innenfor ett geografisk område.
(3) Forskrifter etter denne paragraf kan omfatte regler om hvordan verneombudene oppnevnes, hvilke oppgaver de skal ha, og
hvordan utgiftene ved deres virksomhet skal fordeles.
§ 6-5. Utgifter, opplæring mv.
(1) Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.
Verneombud har rett til å ta den nødvendige opplæring ved kurs som arbeidstakernes organisasjoner arrangerer. Departementet
kan i forskrift stille nærmere krav til opplæringen.
(2) Verneombud skal få nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på forsvarlig måte. I alminnelighet skal oppgavene utføres innenfor
vanlig arbeidstid.
(3) Arbeidsgiver er ansvarlig for utgifter til opplæring, og andre utgifter i forbindelse med verneombudets arbeid. Vernearbeid som
må utføres ut over den alminnelige arbeidstid etter § 10-4, godtgjøres som for overtidsarbeid.
(4) Arbeidsgiver skal sørge for at verv som verneombud ikke medfører inntektstap for verneombudet eller på annen måte fører til
at verneombudets arbeids- eller ansettelsesvilkår forringes.
Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Kapittel 7. Arbeidsmiljøutvalg
Overskriften endret ved lov 15 des 2006 nr. 69 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1406).
§ 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg
(1) I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal det vere arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten er representert. Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomhet med mellom 20 og 50
arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det. Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at
det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere.
(2) Arbeidsmiljøutvalget kan opprette underutvalg.
(3) Det lokale arbeidstilsyn skal ha melding når arbeidsmiljøutvalg er opprettet. Hvilke personer som til enhver tid er medlemmer
av utvalget skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen.
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(4) Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for utvalget velges vekselvis av
arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Representantene for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i utvalget. Ved
stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
(5) Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om arbeidsmiljøutvalget, herunder om sammensetning, valg og
funksjonstid. Departementet kan gi regler om at andre samarbeidsorgan i virksomheten, på nærmere vilkår, kan fungere som
arbeidsmiljøutvalg.
Endret ved lover 15 des 2006 nr. 69 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1406), 15 juni 2007 nr. 21.

§ 7-2. Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver (1) Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår
arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.
(2) Arbeidsmiljøutvalget skal behandle:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste,
spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet,
planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9,
andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner,
rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak,
etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1,
helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.

(3) Utvalget kan også behandle spørsmål om arbeidstakere med redusert arbeidsevne, jf. § 4-6.
(4) Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker, søke å finne årsaken til ulykken
eller sykdommen, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre gjentakelse. Utvalget skal i alminnelighet ha adgang til
Arbeidstilsynets og politiets etterforskningsdokumenter. Når utvalget finner det nødvendig, kan det vedta at undersøkelser skal
foretas av sakkyndige eller granskingskommisjon som utvalget oppnevner. Arbeidsgiveren kan uten ugrunnet opphold forelegge
vedtaket for Arbeidstilsynet til avgjørelse. Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater. Før utvalget behandler rapporter som nevnt i dette ledd, skal medisinske opplysninger av personlig karakter tas ut av
rapportene, med mindre den opplysningen gjelder, samtykker i at de legges fram for utvalget.
(5) Hvis arbeidsmiljøutvalget finner det påkrevet for å verne arbeidstakernes liv eller helse, kan utvalget vedta at arbeidsgiveren
skal gjennomføre konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet, innenfor rammen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne
lov. For å klarlegge om det foreligger helsefare, kan utvalget også vedta at arbeidsgiveren skal utføre målinger eller undersøkelser
av arbeidsmiljøet. Utvalget skal sette en tidsfrist for gjennomføringen av vedtaket. Hvis arbeidsgiveren ikke finner å kunne gjennomføre utvalgets vedtak, skal spørsmålet uten ugrunnet opphold forelegges for Arbeidstilsynet til avgjørelse.
(6) Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes
organisasjoner. Direktoratet for arbeidstilsynet kan gi nærmere regler om årsrapportens innhold og utforming.
(7) Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om utvalgets virksomhet, herunder regler om saksbehandlingen og om
taushetsplikt for utvalgets medlemmer.
Endret ved lover 15 des 2006 nr. 69 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1406), 15 juni 2007 nr. 21.

§ 7-3. Særskilte lokale arbeidsmiljøutvalg
(1) Innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, ved laste- og lossearbeid og ellers når særlige forhold gjør det nødvendig, kan departementet gi forskrift om at det skal være særskilte lokale arbeidsmiljøutvalg. Slike utvalg kan få oppgaver, plikter og rettigheter som
nevnt i §§ 7-1 og 7-3 overfor alle arbeidsgivere på arbeidsplassen.
(2) Forskrifter etter denne paragraf kan omfatte regler om hvordan arbeidsmiljøutvalgene oppnevnes, hvilke oppgaver de skal ha
og hvordan utgiftene ved deres virksomhet fordeles.
§ 7-4. Utgifter, opplæring mv.
Reglene i § 6-5 gjelder tilsvarende for medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.
Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Kapittel 8. Informasjon og drøfting
§ 8-1. Plikt til informasjon og drøfting
(1) I virksomhet som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere skal arbeidsgiver informere om og drøfte spørsmål av betydning
for arbeidstakernes arbeidsforhold med arbeidstakernes tillitsvalgte.
(2) Departementet kan gi forskrift om beregningen av antall arbeidstakere i virksomheten.
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§ 8-2. Gjennomføring av plikten til informasjon og drøfting
(1) Plikten til informasjon og drøfting etter § 8-1 omfatter:
a)
b)
c)

informasjon om den aktuelle og forventede utvikling av virksomhetens aktiviteter og økonomiske situasjon,
informasjon om og drøfting av den aktuelle og forventede bemanningssituasjon i virksomheten, inkludert eventuelle
innskrenkninger og de tiltak arbeidsgiver vurderer i den forbindelse,
informasjon om og drøfting av beslutninger som kan føre til vesentlig endring i arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold.
(2) Informasjon etter første ledd bokstav a skal skje på et passende tidspunkt. Informasjon og drøfting etter første ledd
bokstavene b og c skal skje så tidlig som mulig.

(3) Informasjonen skal gis slik at det er mulig for de tillitsvalgte å sette seg inn i saken, foreta en passende undersøkelse, vurdere
saken og forberede eventuell drøfting. Drøftingen skal bygge på informasjon fra arbeidsgiver, finne sted på det nivå for ledelse
og representasjon som saken tilsier og skje på en måte og med et innhold som er passende. Drøftingen skal gjennomføres slik at
det er mulig for de tillitsvalgte å møte arbeidsgiveren og få et grunngitt svar på uttalelser de måtte avgi. Drøfting etter første ledd
bokstav c skal ta sikte på å oppnå en avtale.
(4) Bestemmelsene i denne paragraf kan fravikes ved tariffavtale.
§ 8-3. Fortrolige opplysninger
(1) Dersom virksomhetens behov tilsier at bestemte opplysninger ikke bør gis videre, kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter utløpet av vedkommendes mandatperiode.
(2) Arbeidsgiver kan i særlige tilfeller unnlate å gi informasjon eller gjennomføre drøfting dersom dette på det aktuelle tidspunkt
åpenbart vil være til betydelig skade for virksomheten.
(3) Virksomhetens tillitsvalgte eller en femdel av arbeidstakerne kan bringe tvist om arbeidsgivers beslutning etter første og andre
ledd inn for Bedriftsdemokratinemnda. Tvist kan ikke bringes inn etter at opplysningene beslutningen gjelder er blitt offentlig kjent.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om nemndas myndighet og saksbehandling i tvister etter denne paragraf.
Kapittel 9. Kontrolltiltak i virksomheten
§ 9-1. Vilkår for kontrolltiltak i virksomheten
(1) Arbeidsgiver kan bare iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstaker når tiltaket har saklig grunn i virksomhetens forhold og det
ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren.
(2) Personopplysningsloven gjelder for arbeidsgivers behandling av opplysninger om arbeidstakere i forbindelse med kontrolltiltak
med mindre annet er fastsatt i denne eller annen lov.
§ 9-2. Drøfting, informasjon og evaluering av kontrolltiltak
(1) Arbeidsgiver plikter så tidlig som mulig å drøfte behov, utforming, gjennomføring og vesentlig endring av kontrolltiltak i
virksomheten med arbeidstakernes tillitsvalgte.
(2) Før tiltaket iverksettes, skal arbeidsgiver gi de berørte arbeidstakerne informasjon om:
a)
b)
c)

formålet med kontrolltiltaket,
praktiske konsekvenser av kontrolltiltaket, herunder hvordan kontrolltiltaket vil bli gjennomført,
kontrolltiltakets antatte varighet.

(3) Arbeidsgiver skal sammen med arbeidstakernes tillitsvalgte jevnlig evaluere behovet for de kontrolltiltak som iverksettes.
§ 9-3. Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse
(1) Arbeidsgiver må ikke i utlysningen etter nye arbeidstakere eller på annen måte be om at søkerne skal gi andre helseopplysninger enn dem som er nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Arbeidsgiver må heller ikke
iverksette tiltak for å innhente helseopplysninger på annen måte.
(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke opplysninger som kan innhentes etter denne paragraf.
§ 9-4. Medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere
(1) Arbeidsgiver kan bare kreve at medisinske undersøkelser skal foretas:
a)
b)
c)

når det følger av lov eller forskrift,
ved stillinger som innebærer særlig risiko,
når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse.

(2) Departementet kan gi forskrift om vilkårene for å kreve medisinske undersøkelser etter denne paragraf.
§ 9-5. Innsyn i arbeidstakers e-post mv.
Arbeidsgivers rett til innsyn i arbeidstakers e-post mv. reguleres i forskrift gitt i medhold av personopplysningsloven § 3 fjerde ledd
første punktum.
Tilføyd ved lov 9 jan 2009 nr. 3.
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Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
§ 4. Forsvarlighet
Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra
helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.
Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette
er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet
kvalifisert personell.
Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og tannlegen ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske
spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient.
Departementet kan i forskrift bestemme at visse typer helsehjelp bare kan gis av personell med særskilte kvalifikasjoner.
§ 16. Organisering av virksomhet som yter helsehjelp og internkontroll
Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.
Departementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om organisering av virksomhet som yter helsehjelp og om
internkontroll.
§ 17. Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter
Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.
Databasen sist oppdatert 11. feb 2011
§ 21. Hovedregel om taushetsplikt
Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre
personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.

LOV 1999-07-02 nr 61: Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.
(spesialisthelsetjenesteloven).
§ 2-2. Plikt til forsvarlighet
Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven skal være forsvarlige.
Endret ved lov 15 juni 2001 nr. 93 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1417), endret paragraftallet fra § 2-3.

§ 3-3. Meldeplikt til Helsetilsynet i fylket
Helseinstitusjon som omfattes av denne loven, skal snarest mulig gi skriftlig melding til Helsetilsynet i fylket om betydelig personskade som voldes på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra
om hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade.
Departementet kan gi forskrift om innsendelse av meldinger som nevnt i første ledd, og om det nærmere innholdet i slike meldinger. Departementet kan også bestemme at helsetjenester som ikke er knyttet til helseinstitusjon, skal omfattes av meldeplikten
etter første ledd.
Endret ved lov 29 aug 2003 nr. 87 (ikr. 1 sep 2003 iflg. res. 29 aug 2003 nr. 1092).
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Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv.
(diskrimineringsloven)
§ 4. Forbud mot diskriminering
Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er
forbudt.
Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer eller foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon.
Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som
fører til at personer på grunn av forhold som nevnt i første ledd blir stilt særlig ufordelaktig sammenliknet med andre. Med indirekte diskriminering i arbeidslivet menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse
som faktisk virker slik at en arbeidssøker eller arbeidstaker stilles dårligere enn andre arbeidssøkere eller arbeidstakere på grunn av
forhold som nevnt i første ledd.
Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller
de som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering etter loven her.
Det er forbudt å medvirke til brudd på diskrimineringsforbudet i paragrafen her.
Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

§ 5. Forbud mot trakassering
Trakassering på grunnlag som nevnt i § 4 første ledd er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som
virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende.
Det er forbudt å medvirke til brudd på bestemmelsen i første ledd.
Arbeidsgiver og ledelsen i organisasjoner eller utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde forebygge og søke å hindre
at det skjer trakassering i strid med første ledd.
Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

§ 6. Forbud mot instruks
Det er forbudt å gi instruks om å diskriminere eller trakassere på grunnlag som nevnt i § 4 første ledd. Det er også forbudt å gi
instruks om gjengjeldelse i strid med § 9.
Det er forbudt å medvirke til brudd på bestemmelsen i første ledd.
Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
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Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven)
§ 3. (Generalklausul)
Direkte eller indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn er ikke tillatt.
Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som
1. stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn,
2.setter en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel,
eller setter en kvinne
eller en mann i en dårligere stilling enn vedkommende ellers ville ha vært på grunn av utnyttelse av permisjonsrettigheter som
er forbeholdt mor eller far. Tilsvarende skal spørsmål om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging i ansettelsesprosessen,
uavhengig av søkerens kjønn, regnes som direkte forskjellsbehandling.
Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende kjønnsnøytral handling som faktisk virker slik at det ene kjønn
stilles dårligere enn det annet.
I særlige tilfeller er indirekte forskjellsbehandling likevel tillatt dersom handlingen har et saklig formål uavhengig av kjønn, og det
middel som er valgt er egnet, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende i forhold til formålet.
Forskjellsbehandling i trossamfunn på grunn av kjønn som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller dem som forskjellsbehandles, er tillatt. Ved ansettelser i trossamfunn må kravet til et bestemt
kjønn i tillegg ha avgjørende betydning for utøvelsen av arbeid eller yrke.
Det er ikke tillatt å gjøre bruk av gjengjeldelse overfor noen som har fremmet klage over brudd på bestemmelser i denne loven,
eller som har gitt uttrykk for at klage kan bli fremmet. Dette gjelder ikke dersom klageren har opptrådt grovt uaktsomt. Første og
annet punktum gjelder tilsvarende for vitner.
Det er ikke tillatt å gi instruks om handlinger i strid med bestemmelser i denne loven. Slik instruks anses som forskjellsbehandling.
Det er ikke tillatt å medvirke til brudd på bestemmelser i denne loven.
Endret ved lover 30 juni 1995 nr. 43 (ikr. 1 aug 1995), 14 juni 2002 nr. 21 (ikr. 1 juli 2002 iflg. res. 14 juni 2002 nr. 535), 10 juni 2005 nr. 38 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 10 juni 2005 nr. 527), 9 apr 2010 nr. 12 (ikr. 9 apr
2010 iflg. res. 9 apr 2010 nr. 501). Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

§ 3a. (Særbehandling av det ene kjønn)
Ulik behandling som i samsvar med lovens formål fremmer likestilling mellom kjønnene, er ikke i strid med § 3. Det samme gjelder
særlige rettigheter og regler om tiltak som skal beskytte kvinner i forbindelse med graviditet, fødsel og amming.
Kongen kan gi nærmere bestemmelser om hvilke former for ulik behandling som tillates i medhold av denne lov, herunder bestemmelser om særbehandling av menn i forbindelse med undervisning av og omsorg for barn.
Tilføyd ved lov 14 juni 2002 nr. 21 (ikr. 1 juli 2002 iflg. res. 14 juni 2002 nr. 535).

§ 4. (Likestilling ved ansettelse m.v.)

Såframt det ikke finnes en åpenbar grunn for det, må en stilling ikke lyses ledig for bare det ene kjønn. Utlysningen må heller ikke gi
inntrykk av at arbeidsgiveren forventer eller foretrekker det ene kjønn til stillingen.
Ved ansettelse, forfremmelse, oppsigelse eller permittering må det ikke gjøres forskjell på kvinner og menn i strid med § 3.
I ansettelsesprosessen, herunder under intervju, må ikke arbeidsgiver be om at søker, uavhengig av kjønn, skal gi opplysninger om
graviditet, adopsjon eller familieplanlegging. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen
måte.
Arbeidssøker som ikke har fått en utlyst stilling, kan kreve at arbeidsgiveren skriftlig opplyser hvilken utdanning, praksis og andre
klart konstaterbare kvalifikasjoner for arbeidet den ansatte av det annet kjønn har.
Endret ved lover 30 juni 1995 nr. 43 (ikr. 1 aug 1995), 14 juni 2002 nr. 21 (ikr. 1 juli 2002 iflg. res. 14 juni 2002 nr. 535), 9 apr 2010 nr. 12 (ikr. 9 apr 2010 iflg. res. 9 apr 2010 nr. 501).
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Vedlegg 3
Oversikt over relevante forskrifter med hjemmel i arbeidsmiljøloven
Forskrift 16. februar 1995 nr 70 om arbeidsplasser og arbeidslokaler.
Forskriften stiller blant annet krav til utforming og innredning, lys, klima, ventilasjon, støy, atkomstveier, dører og porter,
dagslys, utsyn og rømningsveier. Den omhandler også krav til personalrom, garderober, vaskerom, toalett og spiserom
samt arbeidsplasser utendørs.
Forskrift 25. august 1995 nr 768 om forplantningsskader og arbeidsmiljø.
Forskriften stiller krav til at arbeidsgiver sørger for risikovurdering, iverksetter tiltak, informerer og eventuelt foretar
omplasseringer av gravide og ammende arbeidstakere, samt menn og ikke-gravide kvinner i forplantningsdyktig alder
dersom det er nødvendig. Med forplantningsskade menes både den enkeltes forplantingsevne og skade/sykdom påført
barn forut for fødselen (gravide) eller etterpå gjennom morsmelken.
Forskrift 6. desember 1996 nr 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften).
Det kreves aktivitet i form av kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner, samt iverksetting av rutiner for å avdekke,
rette opp og forebygge overtredelse av krav, bl.a. i arbeidsmiljøloven. Systemet (og aktiviteten i den forbindelse) skal
systematisk overvåkes og gjennomgås. Forskriften krever bred medvirkning fra arbeidstakerne både ved innføring og
utøvelse av systemet.
Forskrift 19. desember 1997 nr 1322 om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp, mv.) på
arbeidsplassen.
Forskriftens formål er å beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet og å forebygge at de utsettes for farer som oppstår
eller kan oppstå ved at de eksponeres for biologiske faktorer i arbeidsmiljøet. Med biologiske faktorer menes mikroorganismer, cellekulturer og endoparasitter som kan fremkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos mennesker som i sitt
arbeid kommer i kontakt med slike.
Forskrift 19. april 1977 nr 7 om verneombud og arbeidsmiljøutvalg.
Forskriften inneholder bestemmelser om valg av verneombud, verneombudenes funksjonstid, deres oppgaver, hovedverneombudet, valg av arbeidsmiljøutvalg (AMU) og utvalgets oppgaver og funksjonstid, samt krav til opplæring av
verneombud og medlemmer i AMU m.m.
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Vedlegg 4
Utdrag fra Hovedavtalen mellom Akademikerne og
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Kap VII - INFORMASJON, SAMARBEID OG MEDBESTEMMELSE
§ 28 Mål
Spekter og Akademikerne er enige om at forholdet mellom ledelsen og ansatte skal være basert på tillit og gjensidig respekt mellom partene på alle nivåer. Etablerte samarbeidsordninger skal være hensiktsmessige og godt fungerende.
Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med å skape de økonomiske forutsetningene for virksomhetens fortsatte utvikling og for trygge og gode arbeidsforhold, bærekraftig utvikling av virksomhetene, et godt
fungerende arbeidsmiljø og resultatoppnåelse til beste for så vel virksomhet som ansatte.
§ 29 Organisering og gjennomføring
Det er en felles plikt for ledelsen, de ansatte og deres tillitsvalgte, å ta initiativ til og aktivt støtte opp om og medvirke til samarbeid.
Forholdene må legges til rette slik at den enkelte ansatte, eventuelt gjennom deres tillitsvalgte, kan få reell innflytelse på virksomhetens alminnelige arbeid med bl.a å øke effektiviteten, redusere kostnadene, bedre virksomhetens konkurranseevne og verdiskapning, utnytte ny teknologi og lette nødvendig omstilling.
Utviklingen av former for medbestemmelse og et bedre arbeidsmiljø i virksomheten vil forutsette en utstrakt desentralisering og
delegering av beslutningsmyndighet innen virksomheten, slik at de som arbeider innenfor den enkelte enhet gis større adgang til
selv å treffe beslutninger i det daglige arbeid.
Ved etablering av arbeids-, prosjekt- og styringsgrupper innen virksomheten, som ikke er en del av den etablerte faste organisasjonen, bør berørte ansatte sikres reell innflytelse. De tillitsvalgte skal uttale seg om gruppens sammensetning og mandat.
Det er viktig å fremme forståelse for og innsikt i virksomhetens økonomi.
Innenfor Spekter er det ulike virksomheter både i forhold til oppgaver og organisering. For den enkelte virksomhet er det derfor
av største betydning at partene finner frem til praktiske former for medbestemmelse og medinnflytelse tilpasset virksomhetens
egenart. Dette skal gjøres i egen avtale i virksomheten dersom en av partene krever det. De lokale partene kan be om bistand fra
Spekter og Akademikerne eller vedkommende forbund/forening.
I de lokale avtalene kan partene i tillegg etablere et kontaktforum mellom ledelsen og de tillitsvalgte som representerer forbund/
foreninger/grupper som har forhandlingsrett etter § 5. Hensikten med forumet er å etablere en møteplass hvor en jevnlig og gjensidig kan kommunisere om samarbeidsspørsmål.
§ 30 Drøftelser om virksomhetens ordinære drift
Virksomhetens ledelse skal drøfte med de tillitsvalgte:
- forhold som vedrører virksomhetens økonomiske og driftsmessige status og utvikling,
- forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift herunder virksomhetens praksis for
innleie av arbeidskraft,
- de alminnelige lønns- og arbeidsforhold ved virksomheten.
Årsoppgjøret skal forelegges de tillitsvalgte straks det er fastsatt.
Drøftelser skal holdes regelmessig og så tidlig som mulig, og for øvrig når de tillitsvalgte ber om det. Det skal foreligge dokumentasjon på at drøftelsene er avholdt. Dersom drøftelsene angår arbeidstakernes alminnelige lønns- og arbeidsforhold ved virksomheten, skal det føres referat.
§ 31 Drøftelser vedrørende omlegging av driften
Virksomhetens ledelse skal så tidlig som mulig gi relevant informasjon og drøfte med de tillitsvalgte:
- omlegginger av viktighet for arbeidstakerne og deres arbeidsforhold, herunder viktige endringer i driftsopplegg og
metoder
- sysselsettingsspørsmål, herunder planer om utvidelser og innskrenkninger.
Før virksomheten treffer beslutninger i saker som angår arbeidstakernes sysselsetting og arbeidsforhold, skal de tillitsvalgte gis
mulighet for å fremme sine synspunkter. Finner virksomhetens ledelse ikke å kunne ta hensyn til deres anførsler skal den grunngi
sitt syn. Fra drøftelsene settes opp protokoll som undertegnes av de lokale parter.
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Merknad:
Innleie av arbeidskraft og konkurranseutsetting skal drøftes etter bestemmelsene ovenfor når det fører til omlegging som
er av viktighet for arbeidstakerne eller deres arbeidsforhold, eller gjelder sysselsettingsspørsmål.
Er drøftingsplikten ikke oppfylt, har arbeidstaker som sies opp rett til 2 måneders normal forventet lønn fra og med den dag de
tillitsvalgte ble informert om oppsigelsen selv om fratreden skjer på et tidligere tidspunkt. Har arbeidstaker som sies opp lenger
oppsigelsesfrist enn 1 måned til slutten av en kalendermåned, har vedkommende rett til minst 3 måneders normal forventet lønn.
§ 32 Drøftelser om selskapsrettslige forhold
Virksomhetens ledelse skal så tidlig som mulig drøfte med de tillitsvalgte:
- fusjon, fisjon, salg, hel eller delvis nedleggelse eller rettslig omorganisering av virksomheten.
De tillitsvalgte skal informeres om årsakene og de juridiske, økonomiske og arbeidsmessige konsekvenser det antas å medføre for
arbeidstakerne.
Virksomhetens ledelse skal sørge for møte mellom de tillitsvalgte og de nye eiere om overdragelse og om overenskomsten fortsatt
skal gjelde.
Når beslutningen er av viktighet for arbeidstakerne i flere virksomheter kan de tillitsvalgte i berørte virksomheter i forståelse med
virksomhetenes ledelser holde felles tillitsvalgtmøter.
Vurderer arbeidsgiver å nedlegge virksomheten, skal mulig videre drift, herunder om de ansatte vil overta virksomheten, drøftes
med de tillitsvalgte.
§ 33 Brudd på bestemmelsene om informasjon og drøftelse
Dersom forbund/forening som organiserer minst 10 % av de ansatte i virksomheten, gjør gjeldende at det foreligger grovt brudd
på bestemmelsene om informasjon og drøftelse i §§ 30, 31 eller 32, skal saken først behandles etter reglene i § 13.
Dersom det ikke oppnås enighet i forhandlinger som nevnt i første ledd, kan hver av partene bringe tvisten inn for en tvistenemnd
bestående av 5 medlemmer. Hver av partene, Spekter og Akademikerne utpeker to medlemmer. Nemndas leder oppnevnes av
Riksmeglingsmannen. Nemnda avgjør tvisten med bindende virkning. Utgiftene til nemndsbehandlingen dekkes etter reglene om
saksomkostninger i tvistemålsloven.
Dersom nemnda konstaterer at det foreligger grovt brudd som nevnt i første ledd, vil Spekter og Akademikerne i fellesskap drøfte
saken med virksomheten og de tillitsvalgte. Målet med drøftelsene skal være å finne frem til en praktisering som ivaretar hovedavtalens krav til informasjon og drøftelse. Spekter og Akademikerne kan i forståelse med de lokale parter iverksette hensiktsmessige
tiltak for å fremme forståelsen av hovedavtalens regler om informasjon og drøftelse, og for å sikre en hensiktsmessig praktisering
av dem.
§ 34 Innsyn i regnskaper og økonomiske forhold
Virksomhetens regnskaper skal forelegges de tillitsvalgte på forespørsel.
De tillitsvalgte skal videre gis innsyn i forhold som vedrører virksomhetens økonomiske situasjon i den grad de tillitsvalgte har bruk
for slik informasjon for å ivareta medlemmenes interesser.
Ved innføring av lønnssystemer i virksomheter som forutsetter innsikt i økonomiske forhold som har betydning for systemet, skal
de tillitsvalgte ha innsyn som muliggjør dette.
§ 35 Eksterne rådgivere
Dersom de tillitsvalgte ønsker å benytte ekstern rådgiver, skal virksomhetens ledelse informeres om dette. Tillitsvalgte kan ta opp
om virksomheten helt eller delvis skal dekke utgiftene.
Benytter de tillitsvalgte i forståelse med virksomheten rådgiver ved gjennomgang av regnskaper, årsoppgjør m.v., skal vedkommende ha adgang til nødvendig materiale og informasjon.
Får rådgiver adgang til konfidensielle opplysninger, skal de ikke anvendes utenom oppdraget.
§ 36 Ikke benyttet
§ 37 Personalarkiv og kontrolltiltak
1. Personalarkiv
De lokale parter skal drøfte hvilke personalopplysninger virksomheten kan registrere, og hvordan de skal oppbevares og brukes.
På anmodning kan de tillitsvalgte få utlevert en liste over ansatte. Listen skal inneholde opplysninger om navn, arbeidssted,
stillingsprosent og ansettelsestidspunkt.
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1. Kontrolltiltak
Behov, utforming og innføring av interne kontrolltiltak skal drøftes med tillitsvalgte i virksomheten. Med jevne mellomrom
skal partene revurdere iverksatte kontrolltiltak. Hvis direkte og kontinuerlig TV-overvåking av den enkelte ansatte i arbeidssituasjonen er aktuell, skal hensikt og behov klarlegges. Slik overvåking må bare skje i den utstrekning det er tvingende
nødvendig jfr. personopplysningsloven.
2. Innsyn i e-post
Innsyn i ansattes e-post kan bare skje i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.
Når det foretas innsyn i ansattes e-post, skal vedkommende arbeidstaker og dennes tillitsvalgte informeres om innsynet og
årsaken til det, og så vidt mulig gis anledning til å være tilstede.
Dersom umiddelbart innsyn ikke er påkrevd, skal spørsmålet om innsyn, årsaken til det og betydning for den ansatte, drøftes
på forhånd.
Partene anbefaler at det i den enkelte virksomhet utarbeides retningslinjer for innsyn i ansattes e-post. Retningslinjene skal
drøftes med de tillitsvalgte før de iverksettes.
§ 38 Ansettelser
Ledelsen skal snarest mulig orientere de tillitsvalgte om nyansettelser og gi nyansatte beskjed om hvilke arbeidstakerorganisasjoner som er representert i virksomheten, samt hvem som er tillitsvalgt. Det bør utarbeides retningslinjer for introduksjon og
oppfølging av nyansatte.
§ 39 Eierskifte i aksjeselskap
Ved eierskifte i aksjeselskap skal ledelsen straks den får sikker kunnskap om det, informere de tillitsvalgte såfremt erververen:
- Overtar mer enn 1/10 av aksjekapitalen eller aksjer som representerer mer enn 1/10 av stemmene i selskapet, eller
- blir eier av mer enn 1/3 av aksjekapitalen eller aksjer som representerer mer enn 1/3 av stemmene.
Ledelsen skal medvirke til at nye eiere så raskt som mulig orienterer de ansatte om sine planer.
§ 40 Allmøter og oppslag
Tillitsvalgte skal på forhånd og så tidlig som mulig orienteres om forhold som bedriften ved møte eller oppslag ønsker å informere
de ansatte om.
§ 41 Informasjonsmøter
En gang pr. år bør det holdes informasjonsmøte for ansatte i virksomheten eller dens enkelte avdelinger hvor ledelsen gir generell
orientering om virksomhetens forhold og fremtidsutsikter.
I virksomhet med styre skal det - med mindre partene er enige om en annen ordning - holdes kontaktmøte mellom styret og de
tillitsvalgte når det ytres ønske om det. Møtene skal styrke samarbeid og tillit ved å drøfte spørsmål av interesse for virksomheten og arbeidstakerne og gi de tillitsvalgte anledning til å fremføre sine synspunkter direkte overfor eiernes representanter i
styret. Flest mulig styremedlemmer og tillitsvalgte bør være med. Virksomhetens leder eller dennes stedfortreder deltar i møtene
og innkaller og arrangerer disse. Møtene skal ikke gripe inn i reglene for behandling av tvister. Fra møtene settes opp referat som
undertegnes av partene.
§ 42 Drøftelser innen et konsern
Planer om utvidelser, innskrenkninger eller omlegginger som kan få vesentlig betydning for sysselsettingen i flere virksomheter
innen samme konsern, skal konsernledelsen så tidlig som mulig drøfte disse spørsmål med de tillitsvalgte, uten hensyn til om
virksomhetene er bundet av felles overenskomst. Konsernledelsen kan tilkalle representanter for ledelsen innen de virksomheter
saken gjelder.
Slike drøftelser skal også finne sted om spørsmål som gjelder konsernets økonomi og utvikling. Tillitsvalgte skal gis mulighet for å
fremme sine synspunkter før konsernledelsen treffer sine beslutninger. I de tilfelle konsernledelsen ikke finner å kunne ta hensyn
til de tillitsvalgte anførsler, skal den grunngi sitt syn.
Fra møtet skal det settes opp protokoll som undertegnes.
§ 43 Konsernutvalg
Partene er enige om at det foreligger behov for på konsernbasis å drøfte saker som nevnt i hovedavtalen § 42. De lokale parter,
med eventuell bistand fra Spekter og Akademikerne eller vedkommende forbund/forening, søker å finne frem til hensiktsmessige
former for slikt samarbeid. En slik form for samarbeid skal foregå enten ved:
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a) at det i konserner med flere virksomheter etableres et koordinerende utvalg av
tillitsvalgte. Utvalget skal ha drøftelser med representanter for konsern- og
virksomhetsledelsen.
eller
b) at en finner andre tilsvarende samarbeidsformer.
Spekter og Akademikerne er enige om at det i konserner med virksomheter i flere land er behov for kontakt og samarbeidsordninger, jfr. EU’s lovgivning.
Kap VIII - KOMPETANSEUTVIKLING
§ 44 Kompetanseutvikling
Spekter og Akademikerne erkjenner den store betydning økt utdanning har for den enkelte, virksomhetens utvikling og samfunnet. Dette gjelder både allmennutdanning, videreutdanning, yrkesutdanning, voksenopplæring, etterutdanning og omskolering.
Partene vil derfor understreke det verdifulle i at arbeidstakerne stimuleres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse, og
at virksomheten legger stor vekt på planmessig opplæring av sine ansatte ved eksterne eller interne tilbud.
Etter- og videreutdanning er et særlig viktig virkemiddel i utviklingen av virksomhetens konkurranseevne. I alle ledd i verdikjeden
er aktuell kompetanse en forutsetning for at virksomheten skal kunne ta imot og nyttiggjøre seg ny viten. Utviklingen av kompetanse gjennom etter- og videreutdanning må bygge på virksomhetens nåværende og fremtidige behov. Dette må ta utgangspunkt
i målene til virksomheten.
Med etterutdanning menes vedlikehold av kompetanse som er nødvendig for de oppgaver arbeidstakeren har, mens videreutdanning omfatter kvalifisering for nye og mer kvalifiserte oppgaver i virksomheten.
Det er virksomhetens ansvar å kartlegge og analysere kompetansebehov med bakgrunn i virksomhetens forretningsidé, mål og
strategi. Gjennomføringen av dette arbeidet bør skje i samarbeid mellom partene.
På bakgrunn av kartleggingen planlegges og gjennomføres det kompetansehevende tiltak. Virksomheten og den enkelte har hver
for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen.
Kostnadene til etter- og videreutdanning i samsvar med virksomhetens behov er arbeidsgivers ansvar.
....
§ 48 Gjensidige plikter
Virksomhetens ledelse skal så snart valg av tillitsvalgte er foretatt, ha skriftlig melding med navn på de som er valgt i henhold til §
46.
En tillitsvalgts rettigheter og plikter inntrer ikke før melding er mottatt av ledelsen.
Virksomhetens ledelse skal daglig ha en ansvarlig representant som tillitsvalgte kan henvende seg til. De tillitsvalgte skal ha
skriftlig melding om navnet på denne.
Arbeidsgiver og tillitsvalgte har plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet, slik
at partene kan løse eventuelle problemer på en uformell og konstruktiv måte. Tillitsvalgte skal ta seg av og søke å ordne i minnelighet klager som medlemmene mener å ha overfor arbeidsgiver, eller som arbeidsgiver mener å ha overfor vedkommende
organisasjons medlemmer.
Det er uforenlig med partenes plikter å tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter. I slike sammenhenger har heller ikke de
tillitsvalgte anledning til å nedlegge sine verv.
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Utdrag fra Overenskomsten mellom Akademikerne og
Arbeidsgiverforeningen Spekter
A1 – sosiale bestemmelser
5. Omplassering
Ved omplassering innen samme foretak/virksomhet pga sykdom, yrkesskade, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke
skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren minimum beholde sin faste årslønn på overgangstidspunktet.
Ved yrkesskade skal lønnen til enhver tid svare til den lønnsutvikling vedkommende opprinnelig ville hatt.
6. Forsikring på tjenestereiser
Bestemmelser om forsikring på tjenestereiser og fritid under tjenestereiser fastsettes i særavtale.
7. Yrkesskadeforsikring
7.1 Yrkesskade
Arbeidstaker som er rammet av en yrkesskade/yrkessykdom og som har fått denne godkjent og fastsatt gjennom trygdens endelige vedtak, tilstås en engangserstatning utregnet etter folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet.
Forsikringsselskapet kan kun overprøve trygdens vedtak dersom dette fremstår som åpenbart uriktig og forsikringsselskapet vil
hevde at vedtaket er ugyldig.
7.2 Utgiftsdekning
Rammes en arbeidstaker av en yrkesskade, skal arbeidsgiver bære utgiftene ved sykebehandling, helbredelse samt andre nødvendige utgifter forårsaket av yrkesskaden i den utstrekning utgiftene ikke dekkes av det offentlige. I tillegg dekkes vesentlige saksomkostninger som har vært avgjørende for å få endret vedtaket til gunst for arbeidstaker.
7.3 Godtgjørelse
En arbeidstaker som ikke kan utføre sitt arbeid som følge av yrkesskade, og har rett til sykepenger ved yrkesskade fra folketrygden,
har rett til tjenestefri med full lønn uavhengig av folketrygdens inntektsbegrensning (jf ftrl. § 8-55, bokstav f). Det kan tilstås
ytterligere tjenestefrihet med lønn hvis det er grunn til å anta at vedkommende innen rimelig tid kan gjenoppta sitt arbeid eller
overføres til annen stilling. Det er en forutsetning at utbetalingen ikke fører til bortfall av ytelser fra trygden.
7.4 Skade på reise
Tilsvarende erstatning som ytes etter punktene 7.1 til 7.10 utbetales når arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte ordinær reise
mellom hjem og arbeidssted og på godkjent tjenestereise.
7.5 Tap i framtidig erverv
Ved yrkesskade/yrkessykdom som fører til ervervsmessig uførhet på 100 %, settes erstatningssummen til 15 G. Erstatningen
reduseres forholdsmessig hvis den ervervsmessige uførhet er lavere.
7.6 Menerstatning
Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15 % ytes i tillegg menerstatning på følgende måte:
15-29 % medisinsk invaliditet - 1 G
30-70 % medisinsk invaliditet - 2 G
Over 70 % medisinsk invaliditet - 3 G
7.7 Død
Når yrkesskade/yrkessykdom medfører død, utbetales et beløp på 15 G til de etterlatte som definert i pkt 8.3.
7.8 Samordning av ytelser ved dødsfall, yrkesskade og reiser
Den samlede erstatning til de etterlatte kan ikke overstige 18 G.
7.9 Samordning av reglene med lov om yrkesskadeforsikring
I de tilfeller lov om yrkesskadeforsikring medfører høyere erstatning enn etter reglene i punkt 7.1 til 7.8 ved erstatningsutmålingen, utbetales
erstatning etter loven. Dersom erstatningen etter ovennevnte bestemmelser er høyere enn etter lov om yrkesskadeforsikring, utbetales differansen i tillegg til utbetaling etter loven.
7.10 Forsikring
Foretaket/virksomheten plikter å tegne forsikring til dekning av ovennevnte ytelser.
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Utdrag fra Overenskomsten mellom Akademikerne og
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Del A2 mellom Legeforeningen og Arbeidsgiverforeningen Spekter
...
§ 2 Tjenesteplikt
§ 2.1 Tjenesteplikt
Tjenesteplikten for den enkelte lege skal være legearbeid relevant for stillingen.
Tjenesteplikten gjelder innenfor den avtalte arbeidstid, jf §§ 3.2 og 3.3, første ledd.
Særlige plikter kan fremgå av denne overenskomst eller lokale eller individuelle avtaler.
§ 2.2 Ambulerende tjeneste
Tjeneste i helseforetaket utenfor avtalt tjenestested er ambulerende tjeneste.
Ambulerende tjeneste kan inngå i tjenesten etter særskilt avtale mellom partene i det enkelte foretak eller etter særskilt avtale
mellom arbeidsgiver og den enkelte lege. Den enkelte lege deltar i ambulerende tjeneste på frivillig grunnlag. I ekstraordinære
tilfeller kan dette dog pålegges for begrensede perioder.
Avtaler om ambulerende tjeneste skal bygge opp under målsettingen om gode og likeverdige helsetilbud til befolkningen. Avtaler
om ambulerende tjeneste må ivareta både arbeidsgivers og legenes behov for forutsigbarhet og sikre kontinuitet og sikkerhet i
pasientbehandlingen. Dette innebærer også at det skal sikres at spesialisthelsetjenester leveres kostnadseffektivt.
Avtaler om ambulerende tjeneste bør inngås for minimum en periode på ett år med en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder.
Den enkelte lege kan ved vektige sosiale, helsemessige og velferdsmessige årsaker fritas fra inngått avtale om ambulerende
tjeneste uavhengig av oppsigelsestid.
Ved uenighet om etablering av avtaler om ambulerende tjenester kan de lokale parter la seg bistå av de sentrale parter.
Kompensasjon for ambulerende tjeneste avtales mellom partene i det enkelte helseforetak og er pensjonsgivende.
§ 2.3 Rotasjonsordninger
Rotasjonsordninger er formalisert samarbeid mellom flere virksomheter for å sikre forsvarlig spesialisering av lege. Når rotasjonsordninger nyttes for å sikre den faglige kvaliteten på spesialiseringen, skal arbeidsgiver legge til rette for at ordningene etableres
innenfor sosialt og geografisk akseptable avstander. Den norske legeforening skal uttale seg i forbindelse med etableringen av
rotasjonsordningene.
Rotasjonsordninger kan inngå i tjenesten etter særskilt avtale mellom partene i det enkelte foretak eller etter særskilt avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte lege. Den enkelte lege deltar i rotasjonsordninger på frivillig grunnlag.
....
§ 3 Arbeidstid
§ 3.1 Generelt
Partene er enige om at leger i sykehus er dagarbeidere med vakttjeneste.
Som arbeidstid regnes den tid legen står til disposisjon for arbeidsgiver inkludert vaktarbeid, jf § 3.5.
§ 3.2 Alminnelig arbeidstid
Den alminnelige arbeidstid skal i gjennomsnitt ikke overstige 37,5 timer pr uke.
For øvrig vises til bestemmelsene i arbeidsmiljølovens §§ 10-8 – 10-9, jf § 10-4.
Minst 20 timer i gjennomsnitt pr uke skal legges i tiden 07.00 og 17.00 i ukens 5 første dager.
Den nærmere inndelingen av arbeidstiden avtales for øvrig mellom partene i det enkelte helseforetak.
For helseforetak som pr. 31.03.02 var tariffbundet av bestemmelser om gjennomsnittlig 35,5 timers arbeidsuke i tariffområdene
Oslo kommune, KS og Staten, videreføres disse bestemmelsene slik de gjaldt på dette tidspunkt. Nyansatte følger de bestemmelsene som gjelder i det enkelte helseforetak. Dersom det kollektivt var avtalt gjennomsnittlig 35,5 timers uke innenfor en organisatorisk enhet i helseforetaket, videreføres arbeidsordningen og nyansatte følger den arbeidstidsordning som gjelder i enheten.
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Merknad: For leger i helseforetak som pr. 31.03.02 var omfattet av bestemmelsene om gjennomsnittlig 35,5 timers arbeidsuke,
i tariffområdene Oslo Kommune, KS og Staten, videreføres disse bestemmelsene som personlig ordning så lenge de er ansatt i
helseforetaket.
§ 3.3 Utvidet tjeneste/arbeidstid
Det kan pålegges fast utvidelse av den alminnelige arbeidstid med inntil 2,5 timer i gjennomsnitt pr uke, jf § 3.2.
Merknad:
Kompensasjon for denne ordningen er tatt hensyn til i minimumsavlønningen, jf § 5.
Det kan gjøres avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte lege om utvidet tjeneste/arbeidstid uten hinder av arbeidsmiljølovens
bestemmelser om arbeidstidens lengde og plassering, jf Aml § 10-12 fjerde ledd.
§ 3.4 Rotasjonsordninger og ambulerende tjeneste - reisetid
Når legen inngår i rotasjonsordninger eller ambulerende tjeneste jf § 2.2, skal det inngås avtale med den enkelte lege om hvordan
den dokumenterbare ekstra reisetiden skal honoreres, eventuelt inngå i den alminnelige arbeidstiden.
§ 3.5 Vaktordninger
§ 3.5.1 Med vaktarbeid menes:
Tilstedevakt er vaktarbeid på definert sted der legen må befinne seg.
Tilstedevakt beregnes som hovedregel i forholdet 1:1.
Tilstedevakt kan organiseres som passiv vakt på arbeidsstedet. Dette regnes som den del av tjenesten hvor leger erfaringsmessig
kan fritas for arbeidsplikten, men hvor legen må oppholde seg på arbeidsstedet for i påkommende tilfeller å yte arbeid. Ved slik
vakt regnes 1 klokketime som 1/3 arbeidstime.
Ved uttrykning under passiv vakt på arbeidsstedet, skal arbeidstiden beregnes i forholdet 1:1.
Hjemmevakt (ikke stedbundet vakt) er vaktarbeid der legen kan befinne seg annet sted enn innenfor arbeidsstedet, men med plikt
til i påkommende tilfeller å yte legearbeid pr telefon eller ved utrykning.
Ved hjemmevakt skal vaktarbeidet som hovedregel beregnes i forholdet 1:4.
Ved utrykning under hjemmevakt skal arbeidstiden beregnes i forholdet 1:1. Beregning av timer ved hjemmevakt kan for øvrig
avtales mellom partene i det enkelte helseforetak.
§ 3.5.2 Vaktplikt
Legen plikter å delta i de vaktordninger som helseforetaket har behov for å dekke.
I spesialiteter der det er nødvendig med vaktkompetanse skal leger i spesialisering ha rett til deltakelse i etablerte vaktordninger.
Arbeidsbelastningen skal som hovedregel fordeles jevnt mellom de legene som omfattes av vaktordningen. Legen kan ikke tilpliktes vakt på mer enn ett tjenestested, med mindre annet er avtalt.
§ 3.5.3 Vernebestemmelser
Med mindre partene lokalt blir enige om annet, gjelder følgende bestemmelser:
Arbeidstiden organiseres slik at den over en periode som minst omfatter like mange uker som det er deltakere i vaktordningen ikke
overstiger 60 timer for noen enkelt uke. Den daglige arbeidstid, inkludert spisepauser, skal ikke for noe enkelt vaktdøgn overstige
19 beregnede timer.
Hver enkelt arbeidsuke skal inneholde minimum 28 timers sammenhengende fritid. Mellom to arbeidsperioder skal det være en
arbeidsfri periode på minimum 8 timer. Ingen arbeidsdag bør være kortere enn 5 timer, med unntak av dager etter tilstedevakt.
Dersom det jevnlig (over 20 % av vaktene) har vist seg umulig å overholde kravet til forsvarlig hvile i løpet av vakten (8 timers
hvile i gjennomsnitt pr. døgn), skal tjenesteplanen endres for å korrigere for dette forhold.
§ 3.5.4 Fritak for vakt
Overordnet lege kan be seg fritatt for plikt til tilstedevakt ved fylte 58 år og for hjemmevakt ved fylte 60 år. For overordnet lege i
særlig belastende fag, kan det avtales fritak ved lavere alder. Alder og hva som regnes som særlig belastende fag, avtales mellom
partene i det enkelte helseforetak.
Gravide som er i de tre siste måneder av svangerskapet og kvinner som ammer, gis mulighet til å ha en daglig arbeidstid som ikke
overstiger 9 timer. Gravide som søker fritak i medhold av denne bestemmelsen beholder full lønn, jfr. Overenskomstens del A1, pkt.
1.1.
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§ 3.6 Overtidsarbeid
§ 3.6.1 Generelt
Overtidsarbeid anvendes i overensstemmelse med Arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid eller når legen under hensyn til
forsvarlighetsreglene finner at pågående arbeid av hensyn til pasienten ikke forsvarlig kan utsettes til neste dag.
§ 3.6.2 Overleger i lederstillinger
Overleger i lederstillinger som på grunn av uforutsatte og ekstraordinære forhold må utføre legearbeid som ligger utenfor vedkommendes stilling og som blir tilkalt på sin fritid, kan omfattes av bestemmelsene om overtid. Dette avtales med den enkelte lege.
...
§ 8.4 Arbeidsmiljø og vernetiltak
§ 8.4.1 Vaktrom
Helseforetaket skal stille velegnet vaktrom til disposisjon for vakthavende lege. Vaktrommet skal så langt det er mulig ha vindu,
være utstyrt med seng som kan res opp og nødvendige kontorfasiliteter.
....
§ 8.6 Seniorpolitikk/eldre arbeidstakere
Det seniorpolitiske perspektiv må integreres i helseforetakenes personalpolitikk. Ulike virkemidler og tiltak bør tas i bruk for å
nyttiggjøre eldre legers kunnskap og erfaring best mulig, samtidig som eldre leger sikres mulighet for faglig fornyelse og utvikling.
Arbeidstidsordninger bør tilpasses den enkeltes alder og helse.
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Vedlegg 5
Utdrag fra Likestillingsombudets praksis 2008
6.2.
Helsesektoren – en versting
Helsesektorens omfattende bruk av midlertidige stillinger, får negative følger for gravide og personer i foreldrepermisjon. Mange
opplever at de ikke får forlenget vikariatet når de blir gravide, noe som fører til at de mister tilknytning til arbeidslivet. Mange
taper også økonomisk på dette. Det er ulovlig å la være å forlenge et vikariat fordi arbeidstakeren skal ut i foreldrepermisjon. Dette
gjelder også i tilfeller der arbeidstakeren på grunn av foreldrepermisjon vil være fraværende store deler av vikariatet. Unntak kan
tenkes i særlige tilfeller, men ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemndas praksis
skal det svært mye til for at en slik forskjellsbehandling skal være lovlig. Dette er også i tråd med EU-retten.
Sak 06/809
Fikk ikke forlenget vikariat på grunn av graviditet og foreldrepermisjon Yngre legers forening representerte en kvinne som mente
hun var blitt iskriminert fordi hun ikke fikk forlenget sitt vikariat da hun skulle ut i foreldrepermisjon. LDO konkluderte med at
sykehuset handlet i strid med likestillingsloven § 3 andre ledd nr. 2.Sykehuset brakte ombudets uttalelse inn for Likestillings- og
diskrimineringsnemnda (nemndas sak 16/2008). Nemnda kom til sammeresultat som ombudet. Den kvinnelige legen var under
spesialisering ved øre-, nese-, halsavdelingen (ØNH) på et sykehus, i litt over ett år. Hele ansettelsesforholdet hadde bestått av
korte vikariater som hadde blitt fornyet ved tre anledninger. Da kvinnen ble gravid, fikk hun ikke forlenget vikariatet hun hadde.
Vikariatet ble avsluttet samme dag som hun skulle ut i foreldrepermisjon. Legen som hun vikarierte for skulle ikke komme tilbake
før ca. ni måneder senere. Sykehusets begrunnelse for ikke å forlenge vikariatet, var at det ikke var nok ledige stillinger ved sykehuset og at sykehuset i slike tilfeller må prioritere å ansette leger som har minst tid igjen av spesialistutdanningen. Siden klager ikke
hadde lengst ansiennitet, ble vikariatet gitt til en annen lege. Ombudet fant at sykehuset handlet i strid med likestillingsloven § 4,
jf. § 3 da det lot være å tilby kvinnen det vikariatet hun stod i. Legen hadde tidligere fått forlenget andre vikariater til tross for at
det var andre med lengre ansiennitet som kunne gått inn i stillingen. Ombudet la videre til grunn at det er vanlig praksis å forlenge
legers kortvarige vikariater dersom disse er ledige, og at retningslinjer om ansiennitet ikke blir fulgt i slike tilfeller. Siden sykehuset
lot være å følge sin praksis da legen ble gravid, fant ombudet at det var grunn til å tro at legen hadde blitt forskjellsbehandlet på
grunn av sin graviditet.
Sykehuset kjente til legens termindato da hun fikk sitt siste vikariat. Sykehuset sannsynliggjorde ikke at det var andre årsaker enn
graviditeten og foreldrepermisjonen som lå til grunn for at kvinnen ikke fikk forlenget sitt vikariat. Ombudet konkluderte med at
sykehuset handlet i strid med forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av graviditet.
Sak 07/1796
Kunne ikke være til stede hele perioden – fikk ikke jobbtilbud En kvinnelig lege, representert av Yngre legers forening (YLF), fikk
ikke forlenget et vikariat ved et sykehus. Kvinnen var gravid og skulle ut i fødselspermisjon. Ombudet konkluderte også her med
at sykehuset hadde handlet i strid med likestillingsloven. Legen var ansatt i et to måneders vikariat på sykehuset, frem til oktober
2007. Sluttdatoen for vikariatet var sammenfallende med den datoen kvinnen skulle ut i foreldrepermisjon. I august 2007 ble det
utlyst fire ledige stillinger ved sykehuset. I tillegg ble det ansatt leger i tre ledige vikariater, slik at det i alt ble foretatt syv tilsettinger. Den
gravide kvinnen fikk ikke tilbud om noen av stillingene. YLF mente sykehuset hadde lagt vekt på kvinnens graviditet både da kvinnen i første omgang kun ble tilbudt et to måneders vikariat, og da hun ikke ble tilsatt i et av vikariatene etter stillingsutlysningene
i august 2007. Sykehuset anførte blant annet at det ikke var aktuelt å ansette kvinnen «når hun ikke kunne være til stede», og ville
bare ansette søkere «dersom de fysisk kunne gå inn i vikariatene». Ombudet mente at det var graviditeten og den påfølgende
foreldrepermisjonen som gjorde at kvinnen ikke fikk tilbud om et av vikariatene.
Graviditet og foreldrepermisjon 57
Ombudet tok så stilling til om forskjellsbehandlingen likevel var lovlig, det vil si om forskjellsbehandlingen var saklig, nødvendig og
ikke uforholdsmessig inngripende. I vurderingen gikk ombudet inn i en interesseavveining.
Ombudet uttalte følgende:
«Generelt sett er det viktig for kvinner å opprettholde tilknytningen til arbeidslivet selv om en får barn og går ut i permisjon.
Dersom man skulle gjøre unntak for kortvarige stillinger, ville dette ha stor negativ virkning for kvinner i bransjer der bruken av
midlertidige stillinger er vanlig, og for kvinner som ikke har kommet godt inn i arbeidsmarkedet og derfor er avhengig av vikariater.» Arbeidsgivers ulemper med å skaffe vikarer mens kvinnen var i foreldrepermisjon, medfører ikke at det er saklig å forskjellsbehandle. LDO konkluderte med at sykehuset hadde handlet i strid med likestillingsloven. Ombudets uttalelse er brakt inn for
Likestillings- og diskrimineringsnemnda, der saken nå behandles.
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Sak 07/1742
Gravid lege fikk ikke forlenget vikariat En gravid lege fikk ikke forlenget vikariatet hun hadde og Likestillings- og
diskrimineringsombudet kom frem til at sykehuset hadde handlet i strid med likestillingsloven § 4, jf § 3.
Den kvinnelige legen hadde vært ansatt som vikar ved avdelingen i litt over ett år, og hadde fått forlenget
vikariatene sine ved tre anledninger. Da kvinnen ble gravid, fikk hun ikke fornyet vikariatet. Sykehusets begrunnelse var at det ikke
lenger var mange nok ledige stillinger ved sykehuset, og at sykehuset i slike tilfeller må
prioritere å ansette leger som har minst tid igjen av spesialistutdanningen. Siden klager ikke hadde lengst ansiennitet, fikk en
annen lege vikariatet.
Vurderingstemaet i saken, var om sykehuset hadde vektlagt legens graviditet Ombudet fant at sykehuset handlet i strid med
likestillingsloven § 4, jf § 3 da det ikke tilbød kvinnen en forlengelse av vikariatet. Legen hadde tidligere fått forlenget ikariater uten
hensyn til ansiennitet. Som i sak 06/809, hadde sykehuset også
tidligere fraveket annsienitetsprinsippet og konklusjonen ble at sykehuset også i denne saken hadde handlet i strid med
likestillingsloven.

76

77

Postboks 1152 Sentrum , 0107 Oslo
Telefon 23 10 90 00 Faks 23 10 90 10
www.legeforeningen.no

Mars 2011
78

ISBN-13 978-82-8070-085-8

