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Styrets spalte
Hva bør skje med BHT?
Ved Tone Eriksen

Som de fleste sikkert har fått med seg er rapporten, «Hva bør skje med BHT? – En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver», nå på åpen høring. Det er viktig at
alle som vet hvor skoen trykker nå benytter seg
av sjansen til å si sin mening om fremtidens BHT.
Namf/NFAM utarbeider nå et høringssvar der vi
spesielt fokuserer på valg av modell, kompetansekrav i BHT og små virksomheter.

Spesialiseringen i arbeidsmedisin gir arbeidsmedisinere en meget god faglig kompetanse for
å jobbe i godkjent BHT. Ved å holde seg løpende
oppdatert innenfor det arbeidsmedisinske området kan arbeidsmedisinere bidra til et høyt fokus
på BHT sine kjerneoppgaver.
SMÅ VIRKSOMHETER:
Namf/NFAM er ikke enige i forslaget om at virksomheter med under tre ansatte kan unntas for
kravet om BHT-tilknytning. Erfaringsmessig vil
fokuset og kunnskapen om potensiell helseskadelig eksponering være mindre i små virksomheter. Derfor er det viktig at de har tilknytning til
godkjent BHT. Den foreslåtte tilskuddsordningen
for små virksomheter vil etter vår mening være
et mye bedre alternativ.

MODELL:
Vi mener at en lovbasert, virksomhetstilpasset
generell ordning (variant C) er mest hensiktsmessig. Dette fordi psykososiale og organisatoriske utfordringer gjelder alle yrker. Med dagens
økte omstillingsgrad og stadige nyvinninger
innenfor teknologi, er psykososiale og organisatoriske utfordringer økende i arbeidslivet
generelt.

BRANSJEFORENING:
I rapporten foreslås det at det opprettes en
bransjeforening for BHT. Namf/NFAM støtter dette og mener at en slik forening bør ta
utgangspunkt i de ulike faggruppene i BHT og
ikke i arbeidsgiver- eller arbeidstakersiden. Derfor har vi allerede tatt et initiativ til en bransjeforening i samarbeid med Norsk Yrkeshygienisk
Forening, Sykepleierforbundet, Fysioterapeutforbundet og Ergoterapiforbundet.

Vi er videre enige i at en rapporteringsplikt til
offentlig register over medlemmer i de ulike
BHTene, samt forslag om standardkontrakter og
innkjøpsveiledning er hensiktsmessig.
KOMPETANSEKRAV:
Ekspertgruppen mener at BHT sin kjernevirksomhet bør være risikostyrt og målrettet mot
forebygging av arbeidsmiljørelaterte forhold.
Namf/NFAM støtter dette og mener derfor at
en tverrfaglig sammensatt, godkjent BHT, bør
kjenne godt til eksponeringer i arbeidslivet og til
arbeidsmiljølovverket. Dette krever et balansert
forhold mellom ulike BHT-faglige yrkesgrupper.
Vi støtter derfor ekspertgruppens forslag om
minimum 50 % legestilling med spesialiteten
arbeidsmedisin, alternativt at legen er under
spesialisering i arbeidsmedisin. Samtidig mener
vi også at andre sentrale yrkesgrupper, som
yrkeshygienikere, bedriftssykepleiere, bedriftsfysioterapeuter og -ergoterapeuter, bør ha en
tydelig plass i fremtidens BHT.

For å slutte der vi startet – det er viktig at dere
som vet hvor skoen trykker nå uttaler dere.
Namf/NFAM vil med dette oppfordre alle godkjente BHTer til å svare på høringen om BHT-rapporten og til å slutte opp om en bransjeforening!
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U

nge arbeidstakere har betydelig høyere risiko for å bli utsatt for arbeidsulykker enn
det eldre arbeidstakere har. I tillegg er de mer utsatt for å utvikle muskel- og skjelettplager, mentale plager, hodepine og hudplager relatert til arbeid. Årsaken til at denne
gruppen er mer utsatt er blant annet at de unge arbeidstakerne oftere er i ufaglært
og midlertidig arbeid der forhold som angår opplæring og sikkerhet kan være mangelfulle. Dersom ansatte pådrar seg skader og sykdom i arbeidslivet allerede i ung
alder kan det ha store konsekvenser både for den enkeltes arbeidsevne og for samfunnsøkonomien.
I dette nummeret kan du lese hva både ansatte ved STAMI og i Arbeidstilsynet har å melde om dette
temaet. I tillegg trykker vi en interessant artikkel om rollekonflikter i arbeidslivet – et ikke mindre relevant tema. Sist, men ikke minst: Ekspertgruppens rapport «Hva bør skje med BHT?» ble lagt frem før
sommeren. Dette arbeidet ble fulgt med stor interesse fra fagmiljøene og er nå ute på høring. I dette
nummeret kan du lese noen umiddelbare kommentarer til arbeidet.

LEDER

Unge arbeidstakere
Petter Kristensen, pkr@stami.no

H

østens tema i Ramazzini er unge arbeidstakere. Arbeidsmedisineren ser kanskje
lettest utfordringene og problemene som unge møter i arbeidet. Unge har lite
arbeidserfaring og ofte lavere utdanning. Kunnskapen om HMS er ofte mangelfull,
og rutine og arbeidsteknikker må læres fra scratch. Unge får ofte jobber med lave
krav til kompetanse og det dårligste arbeidsmiljøet. Farlig arbeid, trakassering og
anarki i organiseringen av arbeidet er gjengangere. Overgangen fra strengt regulerte
arbeidsbetingelser for unge under 18 år er ofte stor. Men vi skal ikke glemme styrken hos de unge.
Fysiologien, energien og fysikken er på deres side. De er på høyden i livet i mange henseende.
Forsideillustrasjonen til dette nummeret fanger opp noe av denne spenningen. Hotellets unge pikkolo
er full av energi, han er ever ready og tilgjengelig til enhver tid. Spørsmålet er hvor grensen i det lange
løp går for pikkoloens duracelltempo, og om dette er arbeid som gir ekstra langt liv.
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Unge arbeidstakere
– en oversikt over lovverk og
Arbeidstilsynets erfaringer

Foto: Arbeidstilsynet

Kari Lysberg og Cecilie Å. Nyrønning, Direktoratet for Arbeidstilsynet.
Kari.lysberg@arbeidstilsynet.no
Cecilie.nyronning@arbeidstilsynet.no

Unge arbeidstakere, her definert som arbeidstakere under 25 år, omtales ofte som en sårbar
gruppe i arbeidslivet. Mange arbeidstakere i
denne gruppen er fortsatt under utdanning, eller
i lærlingetid, og kan dermed ha en løs tilknytning til arbeidslivet. Unge arbeidstakere har ofte
mindre kunnskap om helse, miljø og sikkerhet
enn eldre arbeidstakere, som kan gjøre dem mer
sårbare og utsatt for arbeidsmiljøbelastninger
og arbeidsulykker 1,2. Både unge menn og kvinner ser ut til å være mer eksponert for en rekke
potensielt helseskadelige faktorer i arbeidsmiljøet enn øvrige yrkesaktive. Selv om eksponerin-

gen blant unge arbeidstakere kan være høy, tar
det ofte lang tid for helseplagene viser seg, og
helsekonsekvensene kan derfor være vanskelige
å kartlegge 2.

«Både unge menn og kvinner ser ut
til å være mer eksponert for en rekke
potensielt helseskadelige faktorer i
arbeidsmiljøet enn øvrige yrkesaktive.»
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Unge arbeidstakere underestimerer ofte sin
risiko for å bli skadet og de kan også ha et høyere
nivå av risikoaksept 3. Arbeidstilsynets erfaring,
som også støttes av forskning, viser at arbeidsulykker ofte rammer unge arbeidstakere, og
særlig unge menn, men at skadene ikke nødvendigvis er dødelige 2, 4, 5. SSBs statistikk 6 viser at
over 1000 arbeidstakere under 25 år blir alvorlig
skadet i arbeidsulykker hvert år (mer enn tre
dagers fravær), ca. 70 % av disse er menn. Ifølge
Arbeidstilsynets statistikk er det registrert 24
arbeidsskadedødsfall for arbeidstakere under 25
år for perioden 2011-2017, 22 av disse var menn.

arbeidet etter arbeidstakernes modenhet,
erfaring og ferdigheter. I denne artikkelen fokuseres det på de mest sentrale bestemmelsene
i arbeidsmiljøloven samt forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Merk at artikkelen
ikke presenterer en uttømmende oversikt over
gjeldende lovverk, det henvises til arbeidstilsynet.no eller lovdata.no for fullstendig regelverksoversikt.
1.1 Arbeidsmiljøloven
Arbeidsmiljøloven (aml) 7 inneholder bestemmelser om arbeid av barn og ungdom. Personer
under 18 må ikke utføre arbeid som kan være til
skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller
skolegang (aml §11-1). Personer under 15 år eller
som er skolepliktige skal som hovedregel ikke
utføre arbeid. Det er i loven gjort unntak for kulturelt, kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig arbeid. Arbeidsgiver må da få forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet. For ungdom i alderen
13-15 år gjelder det noen særbestemmelser som
er nærmere beskrevet i aml §11-1 b) og c).

«Personer under 18 må ikke utføre
arbeid som kan være til skade for
deres sikkerhet, helse, utvikling eller
skolegang (aml §11-1).»

1.1.1 Arbeidsmiljøloven
kapittel 11 Arbeid av barn og ungdom
Arbeidsmiljølovens kapittel 11 inneholder flere
bestemmelser som regulerer arbeidstid, hviletid
og nattarbeid for personer under 18 år. Arbeidstiden for personer under 18 år skal legges slik at
den ikke hindrer skolegang, eller hindrer arbeidstakerne i å dra nytte av undervisning (aml§11-2).
For ungdom mellom 15 og 18 år, som ikke er
skolepliktig, skal arbeidstiden ikke overstige 8
timer i døgnet og 40 timer i uken (aml §11-2). For
skolepliktig ungdom eller ungdom under 15 år
gjelder strengere bestemmelser som beskrives i
aml §11-2(2).

Arbeidstilsynet ser et potensial for at det kan
jobbes bedre med opplæring og informasjon i
virksomhetene for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for unge arbeidstakere. Det er viktig at de
unge arbeidstakerne gis den opplæringen de
trenger for å jobbe sikkert og at arbeidsgiverne
følger opp lovverkets krav og bestemmelser for
å sikre at arbeidstakerne har et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø.
Når Arbeidstilsynet omtaler unge arbeidstakere, peker vi på gruppen under 25 år, mens
lovverket for unge arbeidstakere rettes mot
arbeidstakerne under 18 år. Lærlinger over 18 år
er etter opplæringslovens §4-2 å betrakte som
vanlige ansatte i bedriften de går lære i, og da
vil arbeidsmiljølovens generelle bestemmelser
gjelde.

aml §11-5 regulerer pauser og fritid for personer
under 18 år. Hovedregelen er at personer under
18 år skal ha hvilepause i minst en halv time,
dersom den daglige arbeidstiden overstiger
fire og en halv time. I tillegg inneholder denne

Arbeidsgivere må følge lovverket og tilpasse
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1.2 Forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning [8], kapittel 12 Arbeid av barn og
ungdom, er også sentral. Forskriften legger
begrensninger på type arbeid barn og ungdom
kan utføre (§12-5) og inneholder også bestemmelser som begrenser nattarbeid for ungdom
mellom 15 og 18 år (§12-9).

paragrafen bestemmelser om minimum hviletid per døgn/uke for både skolepliktig og annen
ungdom under 18 år.
Barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal
ikke arbeide mellom kl. 2000 og kl. 0600 (aml
§11-3). Ungdom mellom 15 og 18 år som ikke
er skolepliktig skal ha en arbeidsfri periode på
minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl.
2300 og 0600. Arbeid mellom kl. 2100 og kl.
2300 er nattarbeid og er dermed ikke tillatt med
mindre arbeidets art gjør det nødvendig, eller det
foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for
nattarbeid. Ungdom som settes til nattarbeid
skal tilbys helsekontroll før tiltredelse (aml §11-4).

I følge §12-1 skal arbeidsgiver foreta en vurdering
av den risiko personer under 18 år utsettes for i
arbeidet. Det skal tas særlig hensyn til de unge
arbeidstakernes manglende arbeidserfaring,
at de ikke er oppmerksomme på eksisterende
og potensiell risiko, eller at de ennå ikke er fullt
utviklet. Ifølge §12-4 skal arbeidsgiver sørge for
at det innhentes skriftlig samtykke fra foreldre
eller andre foresatte før barn under 15 år eller er
skolepliktig settes til arbeid. Arbeidsgiver skal
også sørge for at personer under 18 år, deres
foreldre eller andre foresatte, informeres om
eventuell risiko som er forbundet med arbeidet
og om alle tiltak som iverksettes for å ivareta de
unges sikkerhet og helse (§12-10).

1.1.2 Andre relevante
bestemmelser i Arbeidsmiljøloven
Elever ved institusjoner som har undervisning
eller forskning som formål faller inn under
Arbeidsmiljølovens regler om helse, miljø og
sikkerhet når de utfører arbeid i virksomhet som
går inn under loven (aml §1-6). Dette vil omfatte
elever i både grunn- og videregående skole,
vernepliktige, sivile tjenestepliktige og utplasserte ungdommer. Disse skal dermed ha like god
beskyttelse i arbeidslivet som andre arbeidstakere.

2 Arbeidstilsynets satsninger
mot unge arbeidstakere
Arbeidstilsynet har rettet spesielt fokus mot
unge arbeidstakere gjennom satsningene «Rett
Start» i 2008-2012 og «Ny i Arbeidslivet» i 20132016. Målet med disse satsningene var at unge
arbeidstakere og deres arbeidsgivere skulle
være kjent med hvilke rettigheter og plikter som
gjelder, og øke forståelsen for hvor viktig det
er med et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. Som
del av satsningene ble det ført tilsyn med ulike
virksomheter, primært innen varehandel, overnatting-, og serveringsvirksomhet samt bygg og
anlegg. Mange av disse tilsynene var basert på
tips fra arbeidstakere, arbeidstakernes foreldre
og LOs sommerpatrulje.

I Arbeidsmiljøloven finner vi også andre bestemmelser som bidrar til å sikre arbeidsmiljøet for
unge arbeidstakere, selv om disse bestemmelsene ikke retter seg spesielt mot denne gruppen.
Følgende paragrafer er sentrale å nevne:
• aml §2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt
• aml § 3-2 Særskilte forholdsregler for
å ivareta sikkerheten
• aml §4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet
• aml §4-2 Krav til tilrettelegging,
medvirkning og utvikling
• aml §14-5 Krav om skriftlig arbeidsavtale
• aml §14-9 Midlertidig ansettelse
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Totalt førte Arbeidstilsynet 1480 tilsyn rettet
mot unge arbeidstakere i perioden 2013-2016.
Resultatene fra tilsynene viste at de fleste virksomheter tar godt vare på unge ansatte, men
det var likevel et klart forbedringspotensial på
flere områder. Flere av arbeidsgiverne inspektørene møtte var ikke tilstrekkelig oppmerksomme
på at unge arbeidstakere er en utsatt gruppe
i arbeidslivet og gjennom tilsyn ble arbeidsgiverne gjort mer bevisst på dette. Vi fant blant
annet følgende avvik (andel av tilsynene med
avvik oppgis i parentes):

Det er avgjørende for Arbeidstilsynet å nå de
unge som er på vei inn i arbeidslivet med relevant informasjon, og sosiale medier tas også i
stadig større grad i bruk for å nå denne målgruppen. 28. april arrangeres den årlige «Verdens
arbeidsmiljødag», og de siste par årene har
Arbeidstilsynet gjennom besøk i virksomheter og
annet informasjonsarbeid satt ekstra søkelys på
viktigheten av god opplæring av unge arbeidstakere. Mer kunnskap vil bidra til å forebygge og
forhindre utstøting fra arbeidslivet, og være med
på å etablere en forebyggende kultur som vil
bidra til å bedre arbeidslivsstandarden på sikt.
Det er viktig at både myndigheter, arbeidsgivere,
bransjene, utdanningsinstitusjoner og arbeidstakerne selv bidrar i dette arbeidet.

• Ikke gjennomført risikovurdering (36 %)
• Ikke gjennomført risikovurdering for
arbeidstakere under 18 år (34 %)
• Ikke gjennomført tiltak eller utarbeidet plan
for å fjerne eller redusere farer (32 %)
• Mangler i arbeidsavtale jf. minimumskrav
i arbeidsmiljøloven (29%)
• Manglende opplæring i HMS-arbeid
for arbeidsgiver (24 %)
• Ikke iverksatt nødvendige tiltak eller
utarbeidet plan for å ivareta sikkerhet, helse
og utvikling for arbeidstakere under 18 år
(23 %).

Referanser
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health risks in the Nordic countries. Copenhagen: Nordic
Council of Ministers. 2013.
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og anstendig arbeidsliv. https://www.regjeringen.
no/no/dokumenter/meld-st-29-20102011/id653071/.
(04.09.2018).
4. Breslin, F.C., et al., Systematic review of risk factors for
work injury among youth. Toronto: Institute for Work &
Health 2005.
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research, 2004. 35(5): p. 513-521.
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og medvirkning. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355?q (04.09.2018).
9. http://www.kjedeligmenviktig.no (04.09.2018).

Som del av satsningene besøkte inspektører
fra Arbeidstilsynet videregående skoler, utdanningsmesser, regionale samlinger for lærere,
ulike opplæringskontor og samlinger for unge
entreprenører for å veilede. Som del av Treparts
bransjeprogram deltok Arbeidstilsynet også i
kampanjen Kjedelig, men viktig, som skulle bidra
til å øke de unge arbeidstakernes kunnskap om
rettigheter og plikter i arbeidslivet 9.
I etterkant av de nevnte satsningene, har ikke
Arbeidstilsynet egne nasjonale satsninger rettet
direkte mot unge arbeidstakere, men opprettholder fokuset mot unge arbeidstakere gjennom
ordinære tilsyn- og veiledningsaktiviteter.

Illustrasjonstekst: Foto: Arbeidstilsynet
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Ung i arbeidslivet
Therese Nordberg Hanvold, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI),
(tno@stami.no)
Gruppen «unge arbeidstakere» assosieres
ofte med en ny, frisk, sterk, sunn og fremadstormende gruppe som er klar for «å ta i et tak»
både for å vise hva de er gode for og for å finne
sin plass i arbeidslivet. Så hvorfor fokusere på
arbeidsmiljøarbeid blant denne gruppen – er det
så farlig «å ta i et tak»? Jeg mener det finnes
flere gode argumenter for det; for det første er
vi helt avhengig av de unges arbeidsdeltakelse
for å skape et bærekraftig arbeidsliv. De unge er

arbeidstakere i forskningen opp til 30 år, ut i fra
blant annet at ulike yrkesgrupper har forskjellig
lengde på utdanning. De fleste unge arbeidstakere (16-24 år) i Norge arbeider som butikkmedarbeidere og i servitør/service yrker. En
stor andel unge menn jobber i industri og bygg
og anleggsvirksomheter mens unge kvinner
jobber i pleie- og omsorgsyrker 1. Så hvem er
så de unge arbeidstakerne? De er en sammensatt og heterogen gruppe med ulik tilknytning
til arbeidslivet, der noen jobber som lærlinger
eller er fast ansatt og i fulltidsjobb har andre en
løsere tilknytning til arbeidslivet og jobber kun
i feriesesongen eller ved siden av utdanning.
Fellestrekket er at de har yrker med lavere krav
til utdanning og hvor de yrkesaktive gjennomgående er mer utsatt for ugunstige belastninger i
arbeidsmiljøet.

«Vi helt avhengig av de unges arbeidsdeltakelse for å skape et bærekraftig
arbeidsliv.»
fremtidens arbeidstakere, og vi må sørge for at
de får en sikker og sunn start på arbeidslivet slik
at de kan stå i jobb helt til pensjonsalder. For det
andre vet vi at unge arbeidstakere utsettes for
betydelig flere arbeidsmiljøutfordringer og har
høyere eksponering for uheldige arbeidsmiljøfaktorer enn eldre kollegaer. Sist men ikke minst
er det viktig fordi unge ofte mangler erfaring, de
er nyansatte, de ligger ofte lavt i hierarkiet, og de
kopierer mer erfarne kollegaers gode såvel som
dårlige arbeidsatferd og HMS-kultur. Ved å fokusere på arbeidsmiljøarbeidet for denne sårbare
gruppen har vi dermed en helt unik mulighet til
å jobbe forebyggende ved å sikre at de møter
en arbeidsplass som gir dem en trygg og sikker
start og verktøy og mulighet som kan bidra til å
sikre deres fremtidige arbeidshelse.

Arbeidsmiljøet blant unge arbeidstakere
Statistikk fra de fem nordiske landene viser at
unge arbeidstakere har en 70% økt risiko for å
ha arbeid som krever tunge løft og ugunstige
arbeidsstillinger samtidig som de har dobbelt så
stor risiko for oppleve en ulykke på jobb, sammenliknet med sine eldre kolleger 2. Tall fra levekårsundersøkelsen 2016, viser at unge arbeidstakere også har en høyere risiko for å oppleve
kombinasjonen av høye jobbkrav og lav jobb
kontroll, i tillegg til høyere kjemiske eksponeringer i sitt yrke, sammenliknet med eldre kolleger 1.
De høye arbeidsmiljøeksponeringene blant unge
arbeidstakere skyldes at de fleste unge arbeidstakere arbeider i manuelle yrker. Unge under lengre utdanning kommer senere ut i arbeidslivet
og da som regel med færre eksponeringer. Men
også innenfor samme yrke, er unge arbeidstakere ofte mer utsatt for ugunstige arbeidseksponeringer enn eldre. Analyser fra Faktaboka om
arbeidsmiljø fra 2018, viste at blant kvinnelige
pleie- og omsorgsarbeidere var de unge arbeids-

Hvem er de unge arbeidstakerne?
Unge arbeidstakere defineres ulikt ut i fra ulike
perspektiv. I lovgivningen definerer man unge
arbeidstakere som de under 18 år. I statistikken
derimot definerer man unge arbeidstakere som
de i alderen 16-24 år. Videre defineres unge
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takerne betydelig mer utsatt for blant annet
høye emosjonelle krav, arbeid på huk og knær og
kjemisk eksponering enn eldre kollegaer. Også
blant mannlige håndverksarbeidere var de unge
betydelig mer utsatt for blant annet høye krav
og lav kontroll, arbeid med hender over skulderhøyde, løft >20kg og ulike kjemiske eksponeringer enn eldre kollegaer. Arbeidsskader var også
signifikant mer utbredt blant de unge enn eldre
mannlige håndverkerne 1. Vi vet fra tidligere litteraturgjennomganger at eksponeringer for fysisk
tungt arbeid i kombinasjon med høye krav og lite
kontroll og dårlig sikkerhetskultur er forbundet
med økt skaderisiko blant unge arbeidstakere i
Norden 2. Arbeidsmiljøet blant unge arbeidstakere indikerer en betydelig utfordring og peker
på et stort forbedringspotensiale når det gjelder
arbeidsmiljøarbeidet på arbeidsplassene hvor
unge arbeidstakere jobber.

arbeidslivet er et viktig politisk mål og er blant
annet tatt med som en spesifikk målsetting i
den siste IA-avtale perioden (2014-2018). Regjeringen har derfor styrket innsatsen for å få flere
i arbeid. Styrkingen består av nye tiltaksplasser,
aktivitetsplikt til unge sosialhjelpsmottakere og
Den nye ungdomsinnsatsen som ble lansert fra
januar 2018 og skal være landsdekkende tilbud
til ungdom <30år som trenger hjelp til å komme
i jobb eller utdanning. Effekten av tiltakene er
ikke godt dokumentert og vi trenger derfor økt
kunnskap om hvordan vi bedre kan tilrettelegge inkluderingen av unge arbeidstakere inn
i arbeidslivet. En nylig vitenskapelig litteraturgjennomgang viser at tidlig arbeidsledighet, lav
selvvurdert helse, etnisk minoritet og frafall fra
skolen var faktorer som var assosiert med lav
arbeidsdeltakelse blant unge arbeidstakere i de
nordiske landene 2. Intervensjonsstudier fra Finland har vist at å forberede elevene på yrkesfaglige skoler for arbeidslivet ved å øke deres opplevelse av mestring fører til økt sysselsetting og
bedre kvalitet jobber blant unge arbeidstakere
3-5
. Økt fokus på tilrettelagt utdanning og opplæring har også blitt fremhevet og poengtert nasjonalt 6. Det å forberede unge voksne for arbeidslivet er viktig men man kan også samtidig tenke
seg at arbeidsmiljøet skal kunne tilpasses til de
unge voksne vi ønsker inn i arbeidslivet. Det at
arbeidsmiljøeksponeringene er spesielt høye
blant unge arbeidstakere kan for det første være
en barriere for deltagelse for de mest sårbare.
For det andre kan den høye eksponeringen også
være en faktor som påvirker frafallet fra arbeidslivet i ung alder. Dagens arbeidsliv krever en
relativt høy toleranse for arbeidseksponeringer
tidlig i arbeidslivet. Dette synliggjør viktigheten
av å diskutere nivået av arbeidseksponeringer blant unge arbeidstakere og fokusere på
arbeidsmiljøarbeid blant denne gruppen så man
kanskje kan inkludere flere inn i arbeid.

Arbeidsmiljøeksponeringer som
barrierer for deltagelse i arbeidslivet
Den økende andelen eldre i arbeidslivet og i
samfunnet generelt understreker behovet for
å gi unge arbeidstakere et bærekraftig og sunt
arbeidsliv, slik at flest mulig kan arbeide produktivt med god helse i hele sitt yrkesaktive
liv. Det at unge arbeidstakere er utsatt for høye
eksponeringer av både mekaniske, psykososiale,
organisatoriske og kjemiske/biologiske faktorer

«Unge arbeidstakere er utsatt for høye
eksponeringer.»
gjør dem ikke bare sårbare for å utvikle arbeidsrelatert sykdom men er også kanskje en barriere
for å komme inn i arbeidslivet i det hele tatt. Vi
må også sørge for at arbeidsmiljøutfordringene
til denne gruppen ikke blir så stor at terskelen
inn i arbeidslivet blir for høy for enkelte. I perioden 2006-2016 har andelen unge som ikke er
i arbeid, utdanning eller annen opplæring, økt
særlig blant menn i de yngste aldersgruppene.
I aldersgruppen 15–24 år har denne andelen økt
fra 6 til 9 prosent 1. Å øke de unges deltagelse i

Arbeidsmiljøarbeid viktig
for unge arbeidstakere
Alle virksomheter i Norge har et lovpålagt ansvar
for å arbeide systematisk med helse, miljø og
sikkerhet. Dette innebærer å kontrollere aspek10

ter som kan medføre risiko for sykdommer, plager, arbeidsskader og ulykker. Jeg mener at de
unge arbeidstakerne har mest igjen for et godt
og systematisk arbeidsmiljøarbeid i virksomheten, på samme tid er de også den gruppen
som er mest utsatt hvis dette arbeidet ikke er
systematisk og kvalitetssikret. De er avhengige
av å møte en arbeidsplass som ser viktigheten
av arbeidsmiljøarbeid fordi de unge gjerne er i
en opplæringsfase og har mindre kunnskap om
helse, miljø og sikkerhet enn eldre arbeidstakere.
De har ulik erfaringsbakgrunn og andre fysiske
og mentale forutsetninger, noe som dermed
kan medføre en sikkerhetsrisiko for de unge. Tall
viser også at en høyere andel yngre arbeidstakere opplever at de ikke er godt nok informert om
helse- og sikkerhetsrisiko i arbeidet sammenliknet med eldre arbeidstakere 1. En upublisert
undersøkelse gjennomført i september 2016, i
forbindelse med EU-OSHAs kampanjen «Gode
arbeidsplasser hele livet» viste også at i Norge
svarte over halvparten av ungdommer i alderen
15-25 år at de bekymrer seg over risikoen for bli
syk av jobben. Det er derfor viktig å øke virksomhetenes bevissthet om systematisk arbeidsmiljøarbeid som sikrer god opplæring, introduksjon
og et godt sikkerhetsklima der man prioriterer
sikkerhet i det daglige arbeidet.

Bærekraftig arbeidsliv starter med de unge
Det er ikke bare i Norge og Norden fokuset på
unge arbeidstakere har økt. Det europeiske
arbeidsmiljøorganet har også sett utfordringen
knyttet til denne sårbare gruppen og har hatt
en kampanje som heter «Gode arbeidsplasser
hele livet», der man setter fokus på viktigheten
av bærekraftig arbeid gjennom hele livet (www.
osha.eu). Et viktig element her er også at hvis
man reduserer arbeidsmiljøeksponeringer for
unge, må man SAMTIDIG unngå at eldre får økte
eksponeringer og vice versa. Det er derfor viktig
å utforme et arbeidsmiljø som er gunstig for
ALLE på arbeidsplassen.

BHT`s rolle
BHT har en viktig rolle i forhold til å rådgi og
bevisstgjøre virksomhetene når det gjelder
fokuset på unge arbeidstakere. Det viser seg at
mange virksomheter har for lite fokus på denne
sårbare gruppen. Arbeidstilsynet fant i 2010
at blant 322 virksomheter brøt seks av ti loven
om krav til særskilt risikovurdering for arbeidstakere <18 år, og 24% av virksomhetene ga ikke
de unge arbeidstakerne god nok opplæring. Et
viktig element i rådgivningen når vi snakker om
arbeidsmiljøarbeid blant unge arbeidstakere bør
være at man retter fokuset på arbeidsmiljøet
generelt og ikke på forholdene for den enkelte
unge arbeidstaker.
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Den økende andelen eldre i arbeidslivet og i
samfunnet generelt understreker behovet for
å gi unge arbeidstakere en sunn og trygg start.
Det er flere faktorer man må ta hensyn til når
man skal arbeide med arbeidsmiljø for denne
gruppen og det er ofte et sammensatt bilde: det
å være ung, den enkelte arbeidstaker, kulturen
på den enkelte arbeidsplass, arbeidsoppgavene
man settes til, utdanning man har og tilknytningen man har til arbeidslivet. Alle disse faktorene
viser behovet for en tverrfaglig tilnærming og
ofte kombinasjon av flere tiltak for å kunne
lykkes.
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Unge på kanten: NEET
Petter Kristensen, Statens arbeidsmiljøinstitutt.
pkr@stami.no
Når temaet er unge og arbeidsmiljø kan det
også være interessant å ha kunnskap om de
unge som ikke kommer i arbeid. Hvem er de og
hvilke problemer strir de med?

«Investing in youth: Norway» gir masse informasjon som er av interesse for norske arbeidsmedisinere. Her følger et sammendrag av innholdet
i rapporten, med hovedvekt på beskrivelse
av hvem som er norske NEET-ere og hvordan
de skiller seg fra NEET-ere i andre OECD-land
(rapportens kapittel 2). Rapporten som er på 149
sider inneholder også beskrivelser av det norske
systemet og vårt regelverk, og presenterer forslag som kan hjelpe til for å sikre god utdanning
og inntreden i arbeidslivet for unge.
I hovedsak er rapporten basert på tverrsnittsdata med prevalenser for de som ikke utdannet
seg eller var i arbeid i 2015-2016. Dette suppleres
med utviklingstrekk for senere år og spesielt
sammenligning med kriseårene i internasjonal
økonomi 2008-2009. Disse analysene omhandler de som har NEET-status gjennom et helt
kalenderår og kjennetegner derfor marginale
grupper med større problemer.

Interessen for unge som ikke inkluderes i
arbeidslivet er stor og er særlig knyttet til
betegnelsen «NEET» (not in Education, Employment or Training), altså ungdom og unge voksne
som verken følger utdanning eller er i arbeid,
eller «unge på kanten» som det heter på norsk
(https://no.wikipedia.org/wiki/NEET).

«NEET = not in Education,
Employment or Training.»
OECD har interessert seg for NEET. «OECD
Action Plan for Youth» er utgangspunkt for
rapporter om situasjonen i arbeidsmarkedet
og utdanningssystemet for unge i de enkelte
OECD-landene. I år kom rapporten «Investing
in youth; Norway» 1. I likhet med rapportene for
andre OECD-land beskrives situasjonen for unge
i alderen 15-29 år. Den baseres på administrative
datakilder og gir sammenlikninger med andre
OECD-land.

I motsetning til de fleste OECD-landene har
Norge forløpsdata og detaljerte oppfølgingsdata
i nasjonale registre som FD-Trygd og Nasjonal
utdanningsdatabase. Dermed blir det mulig å
beskrive dynamikken i utdanning og arbeid med
beregning av insidensdata og varighet og hyppighet av NEET-episoder for hver enkelt måned.
Resultater for alle fødte i 1990 som ble fulgt
gjennom åtte år er utarbeidet av Arve Hetland
ved SSB 2 og er inkludert i OECD-rapporten som
en kohortanalyse. På denne måten blir det mulig
å studere hele spennet: fra det mindretallet av
unge som er under utdanning og/eller i arbeid
under hele oppfølgingsperioden, til marginale
grupper med hyppige og langvarige episoder
eller mer permanent NEET-status.
Det er få NEET-ere i Norge,
men de er mer marginaliserte
I 2015 var 35% av alle 15-29-åringer i Norge i
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arbeid, 24% kombinerte arbeid og studier, 32%
var elever/studenter, mens 9% (86 000) var
NEET-ere. NEET-forekomsten i Norge har vært
lite påvirket av økonomiske konjunkturer og har
vært på rundt 9% mellom 1997 og 2016, med dipper ned mot 6-7% i 1999 og 2008.

her spiller problemer med å få lærlingeplass stor
betydning.
Over halvparten (56%) av norske NEET-ere har
ikke fullført videregående mens dette gjelder 36% i OECD. Norge har en spesielt kraftig
utdanningsgradient for NEET, mye fordi Norge i
motsetning til enkelte andre OECD-land hadde
svært få NEET-ere med tertiærutdanning (5% vs
13%).

NEET-forekomsten var lik (7%) blant kvinner og
menn uten barn i husholdet. Men mens barn var
gunstig for menn (4% NEET) var dette motsatt
for kvinner (17% NEET). De regionale forskjellene
er relativt små, høyest i sørøst (Telemark 15%) og
lavest i vest (Sogn og Fjordane 10%).

Helse
Den største relative forskjellen mellom NEET-ere
i Norge og i OECD ellers er knyttet til helseproblemer. I Norge er sykefravær, arbeidsavklaringspenger og spesielt uførepensjon langt
hyppigere enn tilsvarende ytelser ellers i OECD.
Uførepensjon med psykiatriske diagnoser er forholdsvis dominerende i Norge og relativt uvanlig
i OECD. Den spesielt problematiske bakgrunnen
for norske NEET-ere forklarer hvorfor så stor
andel, 2 av 3, var klassifisert som inaktive, det vil
si ikke registrert som aktive arbeidssøkere. Inaktiv NEET-status regnes som et større problem
enn aktiv arbeidssøkende NEET på grunn av
større avstand til hjelpeapparatet. For NEET-ere
var kombinasjonen ikke fullført videregående –
inaktiv NEET nær dobbelt så vanlig i Norge som
i OECD,

Norges 9% med NEET-status er betraktelig
lavere enn i OECD med 14%. Bare Island, Nederland og Luxemburg lå lavere enn Norge i 2016.
Et annet gunstig trekk i sammenligning med
OECD er stor grad av likhet mellom kvinner og
menn. Mens en av åtte norske kvinner med barn
hadde NEET-status var denne andelen bare en
av ti i Sverige, men så høyt som nær halvparten i
OECD som helhet.
Bortsett fra lav totalforekomst og forholdsvik lik
kjønnsfordeling skiller Norge seg ugunstig ut i
nesten alle andre henseende. De viktigste faktorene knyttet til NEET-status er utdanning, helse,
immigrasjon og sosioøkonomisk bakgrunn.
Utdanning
Problemer i utdanningsløpet er den dominerende risikofaktoren for NEET-status. Det gjelder
spesielt frafall fra videregående skole. For unge
voksne (alder 25-34 år) er frafallet fra videregående noe høyere i Norge (20%) enn i OECD (16%).
Dette forholdet har endret seg i ugunstig retning
for Norge: I 2005 var frafallet fra videregående
noe lavere i Norge enn i OECD, i 2015 var forholdet omvendt. Det er vanskelig å si om dette er
en langvarig trend eller en følge av konjunkturer.
I Norge har frafallet vært lavere for unge som
starter videregående i dårlige tider med høy
ledighet 3.

Forskjellen mellom Norge og andre land er ikke
begrenset til medisinsk baserte ytelser. I spørreundersøkelser for å kartlegge egenrapportert
helse er Norge og EU sammenlignet. I Norge
var forskjellene mellom NEET-ere og andre
15-29-åringer langt større for egenrapportert
depresjon og nervøsitet enn i øvrige EU.
Immigrasjon
I de aller fleste OECD-land er immigrasjon
forbundet med økt NEET-risiko. Her skiller ikke
Norge seg spesielt ut, med en forekomst på 7,5%
blant norskfødte og 16% blant unge født utenfor
Norge. I OECD som helhet er forskjellen litt mindre, mest fordi risikoen for de som er født i hjemlandet er høyere enn i Norge. Andelen unge med
immigrantstatus har også vært forholdsvis høy

Frafallet fra videregående er mye høyere for
yrkesfaglig enn for allmennfaglig utdanning, og
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i Norge i de årene som er studert. Alt dette betyr
at andelen innvandrere blant de med NEET-status er høyere i Norge enn i OECD. NEET-risikoen
påvirkes ellers av blant annet alder for immigrasjon, flyktningestatus, opprinnelsesland,
økonomiske konjunkturer og kjønn.

kjønnsforskjellene små. Mennene syntes å bruke
lengre tid på å skaffe seg jobb og å starte opp
videre (tertiær) utdanning.

Sosioøkonomisk bakgrunn
I OECD-rapporten sammenlignes Norge og Tyskland, og man finner litt sterkere NEET-gradienter
for mors utdanningsnivå og fars sysselsettingsstatus i Norge.

Varigheten av NEET-episoder er også sterkt
avhengig av utdanningsnivå. Ved frafall fra videregående hadde mer enn en tredel NEET-episoder på mer enn seks måneder mellom 20 og
23 års alder. En tidel av 20-åringer med fullført
videregående hadde episoder av samme varighet, og denne andelen sank til omtrent 6% blant
23-åringene.

Disse risikofaktorene for NEET er selvsagt
sammenvevd. Seleksjon inn i ulike løp i videregående er påvirket av foreldres sosioøkonomi
og egen helse, og unge som emigrerer til Norge
har lavere utdanning enn norskfødte for å nevne
noe. Samlet sett tyder det meste på at det byr
på spesielt store utfordringer å få NEET-ere
inkludert i arbeidsmarkedet i Norge.
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«... det byr på spesielt store utfordringer å få NEET-ere inkludert i arbeidsmarkedet i Norge.»

Kohortanalysen: Insidens og varighet av NEET
1990-kohorten i Norge ble fulgt over 8 år (20062013; alder 16-23 år) 2. Resultatene viser mange
av de samme generelle trekkene som for tverrsnittsdata, men mennene kommer noe dårligere
ut i kohortanalysen enn i tverrsnittsanalysen.
Kohortanalysen viste at NEET i en eller flere
måneder omfattet over 2/3 av alle (72% av mennene og 66% av kvinnene). Det var færre som
hadde mer enn ett års varighet på NEET-status i
løpet av oppfølgingen, 30% av kvinnene og 40%
av mennene. Mer enn 70% av de med frafall og
20% av de uten frafall fra videregående hadde
mer enn ett års NEET. Blant de med frafall fra
videregående klarte mennene seg dårligere enn
kvinnene. Omtrent 20% av de med fullført videregående hadde mer enn ett års NEET, her var
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Rollekonflikter: konsekvenser
og forebygging
Rubia Malik
dr.rubia.malik@gmail.com
Introduksjon
Arbeidstilsynet skriver «Arbeidstakere opplever
stress når det stilles større krav og forventninger
i jobben enn det de er i stand til å takle, mestre
eller kontrollere. Arbeidsrelatert stress skyldes
ofte problemer på virksomhetsnivå, og må derfor
håndteres på dette nivået.»1 60 % av alt legemeldt sykefravær2 og 62 % av uførhet i Norge er
rapportert til å være forårsaket av psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser.3 Årsakene
tilskrives ofte arbeidsrelaterte psykiske og sosiale belastninger. Det europeiske arbeidsmiljøorganet OSHA-EU skriver at dette «Sykefraværet
har en tendens til å vare lenger enn fravær som
skyldes andre årsaker, og arbeidsrelatert stress
kan bidra til økt bruk av førtidspensjonering». 4
I SINTEFs rapport «Kostnader ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader» (2016) anslås det
at arbeidsskader og arbeidssykdommer koster
samfunnet 30 milliarder årlig, hvorav 1/3 er
kostnader for behandling, uførepensjon og tapt
produksjon og resten er tapte leveår og livskvalitet. 5 OSHA-EU skriver “Psykososiale risikoer har
sitt utspring i dårlig planlegging, organisering og
ledelse av arbeidet og i et dårlig sosialt arbeidsmiljø.» Noen av eksemplene som beskrives er
motstridende krav og rolle-uklarhet. STAMI studien «Arbeidsrelaterte psykososiale risikofaktorer for langtidsfravær» peker mot rollekonflikt,
emosjonelle krav og lite støttende lederskap
som de viktigste psykososiale risikofaktorene for
et høyt legemeldt sykefravær. 6 I den prospektive
studien «Psykososiale arbeidsmiljø-faktorer
som predikatorer for psykisk stress» var rollekonflikt faktoren tilknyttet høyest risiko. 7

heter, høyt nivå av rollekonflikter, lav lederstøtte,
lav sosial støtte, arbeidsrelatert vold, mobbing
og diskriminering, skiftarbeid og manglende
jobb utvikling. Her fant man nesten ingen forskjeller for kjønn eller land. Forfatterne oppsummerte ved å anbefale omfattende retningslinjer
for forebygging rettet mot psykososiale arbeidsmiljøfaktorer for å forebygge langtids sykefravær
på europeisk nivå.8
Langtidskostnadene bæres dog av individet
først og fremst i form av fremtidig funksjonstap og mulig utstøting fra arbeidslivet. Som
bedriftslege møter man arbeidstakere i sykefraværs forløp, ofte med symptomer på utbrenthet
og depresjon. Fra å ha et mandat på primær
forebygging, kan det være frustrerende å ikke ha
fått muligheten til å bistå på et tidligere tidspunkt. Samtidig kan det være utfordrende å få
forståelse for samfunns- og individkostnadene
for psykososiale risikoer grunnet arbeidsgivers
kortsiktige økonomiske fokus. For å se effekten av forebygging er det viktig å ha et lengre
tidsperspektiv. Dette må forankres på toppnivå
i ledelsen. På denne måten vil det være lettere å
se sykefraværs konsekvenser og forebyggings
effekt over tid.
OSHA-EU argumenterer videre med at stresshåndtering ikke bare en moralsk forpliktelse og
en god investering for arbeidsgivere, men også
et juridisk krav i henhold til rammedirektivet
89/391/EØF (arbeidsmiljødirektivet).

En studie for europeiske arbeidstakere fra 34
land oppsummerte følgende risikofaktorer for
langtids sykefravær: høye kvantitative jobbkrav,
krav om å skjule emosjoner, få utviklingsmulig-

« stresshåndtering ikke bare en moralsk
forpliktelse og en god investering for
arbeidsgivere, men også et juridisk krav.»
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Definisjon
STAMI forklarer at «Rollekonflikt oppstår når
man får motstridende forespørsler fra to eller
flere personer, som kan føre til en opplevelse av
å bli «dratt» i ulike retninger i utførelsen av en
arbeidsoppgave.»

belastende ved person-rollekonflikter når ens
verdigrunnlag og holdninger er uforenlige med
de forventningene som stilles til ens yrkesrolle.
OSHA-EU definerer primær forebyggende intervensjoner som intervensjoner på organisatorisk
nivå. Dette er målrettede gruppetiltak rettet mot
bestemte kilder for arbeidsrelatert stress.12

Rolleuklarhet innebærer manglende tydelighet
rundt jobbens utførelse. Det skjer når forventningene ikke blir kommunisert godt nok til den som
skal utføre jobben.

Ved omorganisering kan interne kommunikasjonslinjer bli nedprioriterte i en initial fase.
Her er det et stort potensiale for å skape forutsigbarhet, tydelighet og forebygge stress på
gruppenivå. En bør planlegge ny møtestruktur
nøye og unngå lang ventetid før igangsettelse.
Viktige funksjoner som HMS ansvar og fagansvar må prioriteres like høyt som organisering
av ledelse og tjenestetilbud. Dette kan i tillegg
forebygge noen person-rollekonflikter (når ens
verdigrunnlag og holdninger er uforenlige med
de forventningene som stilles til ens yrkesrolle).

Kaufmann og Kaufmann 9
deler rollekonflikter i 4 typer:
• intrasender- rollekonflikt: to motstridende
krav fra samme person til en ansatt,
• intersender-rollekonflikt: to eller flere personer
gir motstridende forventninger til en
rolleinnehaver,
• inter-rollekonflikt: samme ansatt i to eller
flere kryssende roller og
• person-rollekonflikter: når ens verdigrunnlag
og holdninger er uforenlige med de
forventningene som stilles til ens yrkesrolle.

Negative helseeffekter forsterkes nedover i
linjen, det vil si at ved rollekonflikter hos ledere
og mellomledere vil maktskjevheten forsterke
opplevelsene og stressnivået, særlig da hvis
mottaker er tjenesteleverandør mot kunde i
tillegg. Ved omorganiseringer er ofte fokuset på
toppnivå i organisasjonskartet. Det kan ta lang
tid før nederste nivå oppnår rolleklarhet.

Forekomst
Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø (NOA)
beskriver, basert på Levekårsundersøkelsen
arbeidsmiljø fra 2013, at 8,8 prosent oppga at de
opplever høy grad av rollekonflikt i arbeidet.»10
Spørsmålene som ble stilt var: Hvor ofte mottar
du motstridende forespørsler fra to eller flere?
Hvor ofte må du gjøre ting som du mener burde
ha vært gjort annerledes? Hvor ofte får du oppgaver uten tilstrekkelige hjelpemidler og ressurser til å fullføre dem? Ifølge en STAMI studie er
rollekonflikter den sterkeste risikofaktoren som
har innvirkning på utvikling av nakkesmerter.11

Rollebeskrivelser
Som forslag til tiltak sikter OSHA-EU til Elkin og
Rosch (1990) modell av strategier til reduksjon
av arbeidsrelaterte stressorer. En av strategiene
som anbefales er definering av arbeidsroller og
etablering av mål for disse.13 Arbeidsmiljøloven
har ingen krav til utarbeidelse av stillingsbeskrivelse utenom arbeidsavtale.

Diskusjon
Psykososiale stressfaktorer affiserer ansatte i
alle sektorer, yrkesgrupper og nivå i organisasjonen. Rollekonflikter finnes i alle arbeidsgrupper
og oppgaver men kan synes å øke stressnivået
mest hos den som står nærmest leveransen av
tjenesten/produktet til kunden/tjenestemottaker. Erfaringsmessig synes det å være mest

I et prosjekt konkluderte Einarsen et al slik:
«Den sterkeste sammenhengen med mobbing
målt gjennom negative handlinger fant vi for
rollekonflikt, rolle-uklarhet og medbestemmelse. Mobbing oppstår dermed i første rekke
på arbeidsplasser med konfliktfylt eller uklar
arbeidsorganisering og der medbestemmelsen
er lav.»14
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stress betraktes som et organisatorisk problem
og ikke som en svakhet hos individet, kan «psykososiale risikoer og stress være like håndterbare som alle andre risikofaktorer som gjelder
helse og sikkerhet». Videre står det at «Selv om
arbeidsgivere har et juridisk ansvar for å sørge
for at risikofaktorer på arbeidsplassen vurderes
og kontrolleres på en ordentlig måte, er det helt
avgjørende at arbeidstakerne også medvirker.
Arbeidstakerne og deres representanter er de
som kjenner best de problemene som kan forekomme på deres arbeidsplass. Ved å involvere
dem sikrer man at tiltakene som iverksettes, er
både hensiktsmessige og effektive.»15 En studie
påpekte støtte fra nærmeste leder, opplevelse
av rettferdig ledelse og positive utfordringer i
arbeidet som beskyttende faktorer mot klinisk
signifikante symptomer på angst og depresjon
(sluttnote 7).

«Mobbing oppstår dermed i første
rekke på arbeidsplasser med konfliktfylt eller uklar arbeidsorganisering og
der medbestemmelsen er lav.»
Ved for eksempel omfordeling av ansvar, kan
samtidig oppdatering av stillingsbeskrivelser
være et verktøy til å se nøyere på rapporteringslinjer. Dette kan være en mulighet til å forebygge/ redusere rollekonflikter både hos ledere
og ansatte. Stillingsbeskrivelsene burde oppdateres regelmessig og samsvare med tjenestetilbudet.
Samlet sett vil virksomheten ha bedre stabilitet
av en mer rettferdig fordeling av arbeidsoppgaver, rolleavklaringer og fordeling av sosial støtte
fra ledere. Kostnadene av sykefravær, høy turnover og kontinuerlig behov for opplæring vil være
store for virksomheten men høyest for gjenværende arbeidstakere og ledere. Endepunktet vil
være lavere kvalitet i produkter/tjenestetilbud
med tap av renomme.

Opplæring i helseeffekter og stressmestrings
strategier både for ledere og ansatte vil være
positivt for hele arbeidsmiljøet slik at man gjenkjenner mønstre for stresspåvirket adferd som
nettopp det før det blir en grobunn for senere
konflikter og mobbing.
Konklusjon
Rollekonflikter er en av de arbeidsrelaterte
stressorene som bidrar til høyt sykefravær samt
individ- og samfunnskostnader. Den ytterste
konsekvensen kan bli utstøting fra arbeidslivet. Dette er uetisk å tillate, OSHA-EU beskriver stresshåndtering som både en «moralsk
forpliktelse, god investering og juridisk krav fra
arbeidsgiver». Samtidig er det avgjørende at
arbeidstakerne medvirker.

For å fortløpende evaluere kilden til rollekonflikter (og dermed stress fra disse), bør det brukes
undersøkelser på samme nivå som arbeidstakeren er plassert. I praksis vil dette bety at leder
bør være nær og ikke prioritere vekk medarbeidersamtalen.
Tjenestetilbudet bør ha årlig oppdatering, og
avdelingen en oppdatert kvalitetshåndbok med
interne rutiner samstemt mot faktiske leveranser. Arbeidsgiver kan bruke medarbeidersamtalen til å kontrollere tjenesteleveransen mot
stillingsbeskrivelsen og eventuelt justere med
arbeidstakerens medvirkning.

Videre skriver arbeidsmiljøorganet at «Den
europeiske pakten for psykisk helse og velferd
erkjenner dessuten at det stilles skiftende krav
og at presset på arbeidsplassene øker, og oppfordrer arbeidsgivere til å iverksette ytterligere,
frivillige tiltak for å fremme psykisk velvære.»
HMS arbeid er ikke like prioritert i alle ikke-fysiske bransjer. Samfunnets utvikling med
økende innføring av internasjonale arbeidsmeto-

OSHA-EU har utviklet en e-guide kalt «Håndtering av stress og psykososiale risiki». Innledningsvis kan virksomheten anbefales å bruke
denne: https://eguides.osha.europa.eu/stress/
NO-NO/. OSHA-EU diskuterer videre at dersom
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der, digitalisering og økende jobbkrav forplikter
både arbeidsgiver og arbeidstakere til økt fokus
på de forebyggbare psykososiale faktorene på
lik linje med de fysiske. Organisasjonskartet er et
godt utgangspunkt og burde følge oppgaven fra
øverste nivå til tjenesteleveranse nivå med fokus
på forebygging av rollekonflikter der det lar seg
gjøre.
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@rneblikk
– betraktninger fra den arbeidsmedisinske sidelinja

Hva bør skje med BHT?
Er arbeidsmedisin og bedriftshelsetjeneste noe
å satse på for dagens unge medisinstudenter
og LISer? For et par år siden stilte Arbeidsog sosialdepartementet noen spørsmål om
bedriftshelsetjenestens berettigelse. De lurte på
om «bedriftshelsetjenesten i tilstrekkelig grad
fungerer som et målrettet, treffsikkert og godt
virkemiddel, sett i forhold til de omfattende og
ressurskrevende krav som stilles til bransjer og
virksomheter på dette området.» For å finne ut
av dette ble det nedsatt en ekspertgruppe som
fikk i mandat å foreta «en gjennomgang og vurdering av bedriftshelsetjenesten i Norge, med
sikte på hensiktsmessige endringer og forenklinger.» At gruppa ble nedsatt uten en eneste
ekspert (med praktisk erfaring fra arbeid i BHT),
er vel et tegn i tiden.

net i en situasjon hvor det blir reist tvil om BHT
i det hele tatt vil overleve i framtida. Så hvorfor
skal vi tro at et departement i en regjering som
vil ha mindre byråkrati og offentlige inngrep
vil sørge for nødvendige endringer nå, når de
aktørene som kunne ha krevd endringer tidligere
ikke bare har latt være å gjøre det, men aktivt har
motarbeidet det? Plutselig var imidlertid møtet
slutt uten at det ble gitt anledning til å kommentere dette fra tilhørerbenken, så da benytter jeg
i stedet anledningen til å svinge pisken her og
minne om hva de viktigste aktørene har bidratt
med i den perioden jeg har vært aktiv i BHT siden
1983:
• Det er manglende styring og tilsyn fordi NHO
ville at bedriftene skulle få velge hva som
passet dem uten å bli pådyttet det de hadde
behov for etter arbeidsmiljølovens intensjon.

Ekspertgruppas rapport 1 ble presentert på et
møte i regjeringskvartalet 5. juni i år. Gruppas
leder Pål Molander gikk gjennom rapporten og
fra de tilstedeværende tilhørere kom det mange
anerkjennende nikk etter hvert som det ble pekt
på kjente hindringer og utfordringer for at BHT
kan fungere som den gode aktøren i arbeidsmiljøarbeidet som arbeidsmiljøloven legger opp til.
Hvis bare halvparten av gruppas anbefalinger
blir fulgt opp, så er det ikke noen tvil om at BHT
er liv laga. Men jeg minner om at det er først når
høringssvarene er mottatt og bearbeidet av
departementet og de kommer med sine vedtak
vi får se om de følger ekspertgruppas råd.

• Det er en del lugubre tilbud uten relevans for
arbeidsmiljøarbeidet fordi LO og andre ville
beholde «velferdsgoder» som personallegeordning og øreskylling.
• Både NHO, LO og Staten ved at de gjennom
IA-avtalen har satset på at fastlegen skal være
navet i sykefraværsarbeidet med subsidiert
bistand fra arbeidslivssentre som fortrenger
BHT, i stedet for å bygge opp om dialogen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver med obligatorisk støtte fra BHT.
• STAMI og det tradisjonelt «yrkesmedisinske»
fagmiljøet fordi de ikke tidlig nok så at de største arbeidsmiljøutfordringene i det moderne
arbeidslivet ofte har vært noe annet enn det
man tradisjonelt har forsket på sentralt, slik at
klassiske fag og kurs som arbeidsrelatert tok-

I kommentarrunden etter rapportframleggingen
kom det en nesten unison hyllest til ekspertgruppas konklusjoner og anbefalinger fra alle
de inviterte kommentatorene, og da «vart je litt
skræmt». Det er nemlig etter mitt kritiske syn
disse klakkørene som er årsaken til at vi har hav19

• Arbeidstilsynet som aldri har fulgt opp kravet
til bedrifter om å ha oversikt over hva som er
arbeidsrelaterte skader og sykdommer og sjelden reagerer på åpenbare brudd med hensyn
til BHT-plikt, slik at det kan «lønne seg» å la
være å betale for BHT

sikologi, lunge, hud, nevrologi og fysiske faktorer fortsatt trumfer behovet for nødvendig
kompetanse innen risikokartlegging med vekt
på psykososiale forhold og mellommenneskelige relasjoner i førstelinjetjenesten i BHT.
• Departement/regjering kan lastes fordi de
ikke har presisert hva som er en arbeidsmiljøtjeneste og hva som er en slags helsetjeneste betalt av bedriften, slik at kommersielle
aktører som kan tjene penger på generelle helsekontroller har fått innpass i/overtatt BHT og
sørget for at forebyggende arbeid som det er
vanskelig å tjene penger på, har blitt fortrengt.

• Arbeidstilsynet igjen fordi de først var for
treige med å etablere en godkjenningsordning
for BHT, og når de først etablerte den så var
den altfor slepphendt og basert på hva gode
markedsførere sa at BHT kan levere, og ikke
hva de faktisk leverer.
• NAV Arbeidslivssenter fordi de med statlig
finansiering har «solgt seg inn» til bedrifter
som heller vil ha gratis bistand fra noen som
ikke har arbeidsmedisinsk kompetanse eller
annen relevant HMS-bakgrunn enn fra fagpersonell i BHT som bedriftene må betale fullt ut
sjøl (bortsett fra tilskuddsordninger som etter
hvert er så tidkrevende og kompliserte at de
fleste dropper det).

• Kommersielle aktører, som har plantet illusjonen om at generelle helsekontroller er viktig for
å redusere sykefravær og annen styggedom
selv om Cochranestudier viser at de verken
gir redusert sykelighet eller død, og som selv
etter at ekspertgruppa anbefaler at BHT kun
skal drive med målrettet oppfølging basert
på risikovurdering av arbeidsmiljø sier at de
vil fortsette med livsstilsintervensjoner (helst
for alle, men sier det er individuelt risikoutløst)
fordi det vil «styrke de ansattes arbeidsevne».

Et nyttig og interessant vedlegg til ekspertgruppas rapport er en utredning fra Oslo Economics
om samfunnsnytten av bedriftshelsetjenesten
2
. De dokumenterer at en BHT som drives i tråd
med arbeidsmiljølovens intensjoner («beste
praksis-BHT») for alle arbeidstakere i Norge vil
koste ca. 2,5 milliarder, men gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 5,3 milliarder, altså en
netto gevinst for hele samfunnet på 2,8 milliarder. Det burde gi rom for å få i gang en tilskuddsordning til BHT som driver etter beste praksis, og
kanskje dekke kostnader til grunnleggende BHT
for små og mellomstore bedrifter, og sørge for
finansiering av den nye utdanningen av spesialister i arbeidsmedisin.

• Tradisjonelle fellesordninger og egenordninger som i altfor stor grad har fratatt bedriftene ansvar for å drive eget HMS-arbeid ved å
overta driftsoppgaver og fungere som en slags
«Arbeidstilsyn light» ved å fortelle bedriftene
hva de må gjøre, uten at bedriftene selv har
forstått hvilket behov de har for alle tjenestene
(og etterpå finner ut at det burde det ikke være
nødvendig å betale for, for det må de ikke hos
de kommersielle aktørene).
• Legeforeningen fordi de er kurative legers
forening og ikke har vært opptatt av å drive
helsepolitisk arbeid og har mange medlemmer som tjener på personallegeoppgaver og
i stort omfang tilbyr villscreening/blodprøver
av friske ansatte med urettmessig bruk av labtakster betalt av det offentlige

For det er kanskje den største mangelen ved
ekspertgruppas utredning – den sier ikke noe
om hvordan vi skal sørge for at de legene som
etter mars 2019 skal utdanne seg til spesialist i
arbeidsmedisin skal få veiledning under tellende
arbeidsmedisinsk tjeneste i BHT (som må være
en «registrert utdanningsvirksomhet»). Nye
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spesialistregler er vedtatt 3, og legeforeningen
har latt sine spesialitetskomiteer gå gjennom
de forskriftsfestede læringsmål, ta gjerne en
titt på den arbeidsmedisinske merknaden 4. Om
ikke det finnes friske midler til å dekke merkostnadene ved utdanning i arbeidsmedisin etter de
nye reglene, kan en jo alltids omfordele pengene
som går til NAV Arbeidslivssenter til dette gode
formål.

Referanser:
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2. Oslo economics: Samfunnsnytten av bedriftshelsetjenesten
http://osloeconomics.no/samfunnsnytten-av-bedriftshelsetjenesten/
3. Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
for leger og tannleger
https://lovdata.no/forskrift/2016-12-08-1482
4. Legeforeningen/spesialitetskomiteens merknader til de
nye læringsmålene i arbeidsmedisin:
https://beta.legeforeningen.no/contentassets/600588d49df345cc9d5b129c68d33413/arbeidsmedisin-dnlf.pdf

Vil en kommersiell aktør ta seg råd til å la en
spesialist i arbeidsmedisin (enten en egen
ansatt eller en som engasjeres utenfra) bruke tid
til å veilede en LIS-lege i ordningen i stedet for
å utføre fakturerbare oppdrag? Vil en BHT få lov
til å bli godkjent BHT uten å være en registrert
utdanningsvirksomhet? Vil en LIS-lege i BHT få
muligheten til å nå læringsmålene sine om minst
20 bedriftsbesøk innenfor minst 8 bransjer,
deltagelse i minst 4 vernerunder og 3 møter i
arbeidsmiljøutvalg, arbeidsmiljøkartlegginger i
samarbeid med andre profesjonsgrupper, delta
i kartlegging/risikovurdering av kjemikalier og
individuell sykefraværsoppfølging (for bare å ha
nevnt noe av det som er obligatoriske krav) selv
om det er billigere for BHT å sende en ergonom
eller sykepleier med lavere timebetaling til disse
oppdragene?
Råd fra gamle Ørn til unge leger: Sats på
arbeidsmedisin, men sørg for at du får med i
arbeidsavtalen at arbeidsgiver/BHT forplikter
seg til å være en registrert utdanningsvirksomhet som tilbyr individuell veiledning og hvor du
får en allsidig arbeidsmedisinsk praksis med
deltagelse i alle typer aktiviteter som inngår i
læringsmålene. Ikke dumt å ta med i avtalen at
du også får nødvendig fri med lønn og dekning
av utgifter til kurs og gruppeveiledning, eventuelt også permisjon til å få et år på arbeidsmedisinsk avdeling (kanskje mot å forplikte deg til
å komme tilbake til BHTen for en viss periode
etterpå).
Jeg blir pensjonist når dette året er omme, og
noen rølpete unge leger må etter hvert ta over!
Signert: Ørn
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Barn av sin tid
Anniken Sandvik, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

L

ovregulering av barnearbeid ble innført i kjølvannet av den industrielle
revolusjonen på 1800-tallet, som
følge av at barn ble tatt inn som
arbeidskraft i fabrikkene. Begrensningen – og etter hvert avviklingen
– av barnearbeidet i Europa skjedde parallelt
med økt satsing på obligatorisk skolegang.
I Norge kom undersøkelsene til statistikeren
Jacob Neumann Mohn (1838-1882) til å bety mye
for utviklingen.

kommisjonen, som ble nedsatt av regjeringen
Sverdrup i 1885, arbeidet videre med utredningene og forslagene som Mohn hadde lagt frem
(2). I 1892 kom Fabrikktilsynsloven, den første
verneloven som regulerte arbeidstiden for barn.
Med denne loven ble det forbudt for barn under
12 år å arbeide i industrien. Barn mellom 12 og
14 år fikk bare arbeide inntil 6 timer per dag, og
nattarbeid for barn under 18 år ble forbudt (3).

Reguleringene skapte enkelte steder sterke
reaksjoner blant arbeiderne. Mange oppI 1875 fikk Mohn, som var ansatt i
levde loven som en trussel mot famiStatistisk Sentralbyrå, i oppdrag
liens økonomi. På Røros aksjonerte
fra Kirkedepartementet å under144 familiefedre mot loven i 1893.
søke omfanget av barns arbeid
De ba om at innskrenkningene av
i industrien. Bakgrunnen for
barnearbeidet ikke skulle gjelde
dette var i hovedsak et forsøk
for såkalt håndvasking, det vil si å
fra skolemyndighetenes side
plukke småmalm fra grushaugene.
på å avklare forholdet mellom
Dette arbeidet hadde barn utført
skole og arbeid (1). Mohn fant i
om somrene i lang tid ved gruvene
sin undersøkelse at 8% (n = 3370)
på Røros. Fedrene argumenterte
av den norske arbeidsstokken
med at barna ikke hadde tatt skade
Jacob Neumann Mohn
var barn. Andelen barn var størst
av dette arbeidet, og at det hadde vært
(1838-1882).
Kilde: Wikimedia
i tobakksindustrien, der utgjorde
viktig for familiens økonomi: «For mange
Commons
barn hele 45% av arbeidsstokken. Også
av oss, der sitter med stor familie og hvor
i fyrstikkindustrien var over 30% av arbeiderne
der er mange munner å mette, er denne lovens
barn. Ved sagbrukene, en stor industri på denne
bestemmelse aldeles ruinerende i økonomisk
tiden, var flest barn ansatt i absolutte tall, n =
henseende. Vi har selv, som ovenfor sagt, i
793 (2). Også ved spinnerier og veverier, teglmange år som børn deltatt i dette arbeidet uten
verk og ved glassverk var en del barn ansatt.
å ha noen men derav, og det skal være vanskelig
Med Mohns undersøkelse fikk man dannet seg
om ikke umulig å påvise at våre børn i det hele
et bilde av et omfattende barnearbeid som ville
de yngste som har deltatt deri, noensinne har
kunne forhindre videre utbygging og forbedring
tatt skade derav. Tvert imot er børnene i tide blitt
av skoletilbudet.
vennet til å benytte sin tid på god måte i stedet
for å ligge hjemme og intet bestille. For mange
På bakgrunn av undersøkelsen utarbeidet Mohn
av oss vil lovens bestemmelse være til ubotelig
et forslag til en lov som skulle regulere barnearskade og kan ha til følge at vi må søke hjelp og
beid. Reguleringer av barnearbeidet var imidunderstøttelse» (2).
lertid et omstridt politisk tema, og det tok tid før
arbeidet med en slik lov ble videreført. ArbeiderProtesten fikk bred støtte lokalt på Røros, fra
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både det stedlige arbeidstilsynet, fabrikkinspektøren i distriktet og fra distriktslegen. Et av
de politiske argumentene mot reguleringen av
barnearbeidet hadde nettopp vært at den ville
kunne øke utgiftene til Fattigvesenet. Protesten
resulterte i en tilleggslov av 1894 der man tillot
at barn mellom 12 og 14 år kunne arbeide med
håndvasking i skoleferien i opptil ni timer daglig,
de fikk da også lov til å arbeide om natten (2). I
følge Mohn var hovedhensikten med Fabrikktilsynsloven «at beskytte Manden i Barnet». Han
peker på at barnearbeidet «efterhaanden kan
svekke de Unges Helbred» og nedlegge «Spirer
til fremtidige Sygdomme» (4). Argumentet er
altså at barnearbeid ikke er rasjonelt for arbeidsgiveren, da det kan ødelegge arbeidskraften for
tidlig. Han påpeker også at dette var avgjørende
for den enkelte arbeider: «Det gode Helbreds
Bevarelse er i disse Samfundslag af saa meget
større Betydning, som den Styrke, det heromhandlende Livsafsnit skulde grundlægge, sædvanligvis bliver Personernes eneste Eiendom
i Mandomsaarene, hvorpaa hele deres Velferd
beror» (4). For arbeiderne selv var motargumentet mot reguleringer av barnearbeidet den
økonomiske betydningen dette hadde, i tillegg
til at arbeidet ofte ble betraktet som moralsk
oppdragende.

Helbredstilstand.» (1). En mulig forklaring på
legenes lunkne holdninger kan være at oppmerksomheten først og fremst var rettet mot boforholdene og ernæringsforholdene hos barna, og
mot de smittsomme sykdommene. Mange kan
ha tenkt at det tross alt var en fordel at barna
tjente penger og bidro til å bedre familienes økonomiske kår i noen grad.
Historien om Fabrikktilsynsloven illustrerer tydelig hvordan det å oppnå gjennomslag for arbeidervernlover kan være en kompleks prosess
der politiske og økonomiske faktorer spiller en
vel så stor rolle som de rent tekniske og medisinske vurderingene. I etterkant av innføringen
av Fabrikktilsynsloven manifesterte det seg en
politisk vilje til at det offentlige grep regulerende
inn på områder der det tidligere hadde eksistert full frihet og tilfeldighet. Dette gjaldt både
lovgivning om arbeidervern og om barnevern.
I kjølvannet av Fabrikktilsynsloven fulgte blant
annet de Castbergske barnelover. I debatten om
barnearbeid bør vi merke oss at legene, i alle fall
i starten, i forbausende liten grad argumenterte
for å begrense barnearbeidet. Det er som kjent
lett å være etterpåklok, men vi er alle barn av vår
tid.
Referanser:
1. Høvik S-K. Den offentlige debatt om barnearbeid i norsk
industri og statsmyndighetenes forsøk på å regulere dette
arbeidet i tidsrommet 1870-1890. Hovedoppgave i historie,
Universitetet i Bergen, 1976.
2. Bull E. Arbeidervern gjennom 60 år. 1953.
3. Jenssen JO. Et brennende hjerte. Johan Castberg: Sosialpolitisk pioner og velferdsstatens banebryter. 2017.
4. Søbye E. «Manden i barnet» må beskyttes. Samfunnsspeilet, 2001;1:24-33.

Det ser ut til at legestanden i liten grad hadde
betenkeligheter knyttet til bruk av barn i arbeidslivet. Vi finner i liten grad dokumentasjon på
bekymringer rundt barnearbeid fra medisinalberetningene og legetidsskriftene fra denne
perioden. Enkelte hevet imidlertid stemmen:
gjerne leger som selv hadde vært vitne til
arbeidsforholdene for barn i fabrikkene. Et
eksempel er distriktslege William Møller (18221888) i Aker som var ansatt ved Nittedal fyrstikkfabrikk. Han uttalte at «De hyppige Cardialgier
og den gjennomgaaende anæmiske Tilstand
hos disse individer» på grunn av skadevirkningene fra arbeidet, gjorde det nødvendig ved
lovs form å «begrense Arbeidstiden og Alderen
for de unge Fabrikkarbeidere som ved fortidlig
begynt og daglig forlenge fortsat Arbeide lettelig
legge Grundvolden til et livsvarig Knæk av deres
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UEMS Occupational Medicine:
Europeisk legebesøk i Oslo

Delegater på besøk hos Arbeidstilsynet i Oslo. Foto: Ferenc Kudász

Helgen 1.-3. juni var 24 delegater fra den europeiske spesialistorganisasjonen i arbeidsmedisin (UEMS - Section of Occupational Medicine)
på møte i Oslo. Gruppen består av erfarne
arbeidsmedisinere fra EU-området samt Norge
og Sveits. Gruppens vårmøte ble i år lagt til
Norge, som sist var arrangør i 2006.

Gruppen fikk blant annet utdelt det engelske
sammendraget av den helt ferske Faktaboka
fra STAMI og ble informert om hovedtrekkene i
ekspertgruppens rapport om BHT.
Ellers arbeider gruppens medlemmer med
beslutningspåvirkning for å øke oppmerksomheten om arbeidshelse i Europa, en frivillig europeisk spesialisteksamen i faget samt utveksling
av erfaringer for å bedre kvalitet av europeisk
bedriftshelsetjeneste.

I Oslo var det godt fremmøte og et tjuetalls land
var representert i det vakre sommerværet.
Kristian Vetlesen og Tor Erik Danielsen er norske
delegater og var denne gangen arrangører av
møtet.

NAMF/NFAM inviterte delegatene på middag
lørdag kveld hos Karlsborg spiseforretning.
De som hadde anledning ble også med på
sightseeing på Bygdøy og i Oslo sentrum søndag
formiddag.

Helgen startet med omvisning på Operaen og
besøk hos Arbeidstilsynet i Oslo.
Lørdagens hovedmøte ble avholdt i Legeforeningens lokaler i Akersgata.
Som vertsland fikk vi anledning til å presentere
status og vilkår for spesialiteten i arbeidsmedisin i Norge. Ingrid Sivesind Mehlum fra styret
bidro med et utmerket innlegg.

Neste møte blir arrangert senere i høst i Spania.
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Bokanmeldelse
Bente E. Moen.
Professor, Arbeids- og miljømedisin og Senter for internasjonal helse, Universitet i Bergen

Tittel: Introduction to Human Factors
and Ergonomics
Forfatter: R.S. Bridger
ISBN nummer 9781498795944 (papirutgave),
9781498796118 (ebok)
Publiseringsår: 2018, 4th utgave
Forlag: Taylor & Francis
Pris: Book 100 US$ , e-bok 120 US$
Antall sider: 719
Vi har ikke for mange bøker i det arbeidsmedisinske fagfelt. Denne boka er en omfattende
introduksjon til fagområdet Human Factors and
Ergonomics (HFE). Det er ikke en bok du setter
deg ned og leser fra perm til perm, det er heller
en type lærebok. Boken har 16 kapitler og er
ganske omfattende, som dekker emner som:
HFE generelt, kroppen, antropometri, sittende
og stående stillinger på jobben, repeterende
arbeid, design av manuell håndtering, arbeid og
stress, varmt og kaldt klima, synsproblematikk,
hørsel, lyd og støy, vibrasjon, kognitiv funksjon
og tretthet, skjermbruk, internett, evaluering av
ulykkeshendelser samt systemstabilitet. Teksten har grundige teoretiske aspekter; mekanismer og modeller og er detaljert beskrevet, men
inneholder også eksempler på anvendelse av
kunnskapen i det praktiske livet. Du kan lese de
forskjellige kapitlene individuelt uten å ha lest de
andre. Boka har en god stikkordliste, og i e-boken
kan du bruke en søkefunksjon, noe som er veldig
nyttig. Boken er i fjerde utgave, den første kom
ca. 1995. Dette påvirker teksten; deler av den er
gammeldags, og en del av referansene er svært
gamle. Nye viktige temaer som inneklimaproblemer og vurderinger av åpent kontorlandskap
diskuteres knapt. Likevel har denne boken høy
verdi, da vi har få bøker av denne typen.

Forfatteren av boka har lang erfaring innen
HFE. Han har doktorgrad i funksjonell anatomi
og biomekanikk og en mastergrad i ergonomi.
I perioden 1999-2017 var han leder av Human
Factors Department ved Royal Navy Institute
of Naval Medicine i Storbritannia. I dag arbeider
han som uavhengig konsulent.
Hovedmålgruppen for boka er studenter, men
det er litt uklart hva slags studenter forfatteren
har tenkt på. Teksten kan imidlertid være interessant for alle som begynner å jobbe med arbeid
og helse, da boka fungerer som en lærebok for
de ulike emnene den tar opp. Mye av teksten er
også av interesse for potensielle forskere eller
arbeidsmedisinere som planlegger prosjekter i
HFE. I denne boken kan du enkelt finne en oversikt over viktige faktorer i arbeidslivet. Arbeidsmedisinere vil klart ha nytte av boka, spesielt de
unge og nytilkomne i faget.
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Kurs i aktuell arbeidsmedisin – «Januarkurset» – 2019
Med forbehold om endringer av programmet

TORSDAG 31. JANUAR 2019

ONSDAG 30. JANUAR 2019
08:30

TEMA

Registrering

Aktuelt fra Arbeidstilsynet mm

08:30-10:00 Nytt fra Arbeidstilsynet
Tone Eriksen mfl, Arbeidstilsynet

09:00-09:15 Velkommen
Karl-Christian Nordby, STAMI
TEMA

Arbeidsmiljø etter Metoo

10:15-10:45

09:15-10:15

Etiske betraktninger om seksuell
trakassering og arbeidsmiljø
Henrik Syse

Nytt fra godkjenningsordningen for BHT
Mette Matre, Godkjenningsenheten,
Arbeidstilsynet

11:00-11:20

Hva viser undersøkelser om seksuell
trakassering i helsevesenet?
Kristin H Hovland, Oslo Legeforening

Aktuelle arbeidsmedisinske veiledninger
under revisjon
Merete D. Bugge, STAMI

11:20-12:00

Gruppearbeid på nye arbeidsmedisinske
veiledninger

12:00-12:30

Gjennomgang i plenum av arbeidsmedisinske
veiledninger

12:30-13:15

Lunsj.

TEMA

Aktuelle temaer fra STAMI

13:15-13:45

Målrettede helseundersøkelser av
støyeksponerte – hvem skal ha audiometri?
Lisa Aarhus, STAMI

13:45-14:15

Prosjekt 1

14:15-14:30

Pause

14:30-15:00

Prosjekt 2

15:00-15:30

Kværnerstudien: Oppfølging av arbeidere
med hånd-arm vibrasjonssyndrom
Lisa Aarhus

15:30-15:50

Kurstilbudet ved STAMI fremover
Karl-Christian Nordby og Ragna Ugedal, STAMI

15:50-16:00

Evaluering og avslutning
Karl-Christian Nordby, STAMI

10:30-11:15

11:30-12:00

Seksuell trakassering før Metoo
Karin Rø,
Legeforeningens Forskningsinstitutt

12:30-13:15

Forebygging av seksuell trakassering ved
bedre rusmiddelpolicy i virksomhetene
Camilla Lynne Bakkeng, AKAN		
Lunsj

TEMA

BHT etter ekspertgruppens rapport

13:15-14:00

Ekspertgruppen om BHT
– hvilke råd ga den?
Pål Molander, STAMI

12:00-12:30

14:15-15:15

15:15-16:00

Organisasjonenes syn på oppfølging av
BHT-ekspertgruppens rapport
LO, NHO, NAMF, bedriftssykepleierne
(15min hver)		
Paneldebatt
LO, NHO, NAMF, bedriftssykepleierne,
Ekspertgruppen
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