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Aktuell kontekst

• Utstøtt knyttet til konflikt og mobbing
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Konflikt
• Man føler seg forhindret av eller frustrert over en annen 

person eller gruppe:
– uenigheter om saker 
– sterke personlige motsetninger

– noen opptrer slik at de ødelegger din eller andres trivsel

• To typer konflikter 
– uenighet om en sak (sakskonflikt)
– forholdet mellom personer (personkonflikter).

Mobbing definisjon
• Mobbing (eller trakassering ) er negativ særbehandling 

over tid.
• Personen(e) utsatt for dette må ha vanskeligheter med å 

forsvare seg.
• Det er ikke mobbing eller trakassering hvis to personer 

som er omtrent like sterke, er i konflikt med hverandre 
eller hvis det bare er snakk om en enkeltstående 
episode.

» S Einarsen et al. 1994
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Arbeidsmiljøloven Kapittel 4
• § 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. 

Forekomst av mobbing

• Fall i forekomst av mobbing i norske 
representative utvalg

• Tidlig på 1990-tallet  8.6 %
• I 2005 4.6 %

» M B Nielsen et al 2008
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Versus rovmobbing

Utstøtt – hva vet vi?

• Mange tenker på å slutte
• Noen slutter – de fleste blir
• Noen blir sykemeldt
• Noen har økt sykenærvær
• Økt forekomst av trygdeytelser fram i tid
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Håndtering av mobbing
• Lederansvar i bedriften

– Forebygging
– Gripe inn når mobbing forekommer

• En sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

• Arbeidstaker
– Medvirkningsplikt
– Kan kontakte BHT og Arbeidstilsynet direkte

Fra aksjonen Jobbing uten mobbing

• https://www.youtube.com/watch?v=gcPMn
gXa8Bc
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Mobbing og tiltak på forskjellige arenaer

• Den følgende tabellen er modifisert etter 
Murphy, L.R. og Sauter, S.L. 2004 med henblikk 
på mobbing i arbeidslivet

Nivå Forebygging

Primær Sekundær Tertiær

Samfunn Arbeidsmiljøloven Kampanjer for å redusere 
forekomst

IA-avtalen
Uføretrygd

Virksomhet Policy psykososialt arbeidsmiljø 
generelt og erklært nulltoleranse 
mobbing

Rutiner for varsling og 
vurdering av mobbing
Faktaundersøkelsen

Program for håndtering av 
mobbesaker

Jobb/
oppgave

Deltakende organisering av 
arbeidsoppgaver inkludert 
arbeidstidsordning

Avdekke dårlig arbeidsmiljø 
og sette inn tiltak

Reintegrering av 
arbeidstakere

Individ Mestringstrening Stresshåndtering Håndtering av saken 
overfor utsatt og utøver

Utredning, behandling 
og rehabilitering ved 
redusert helse

Jobbfast
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Starten Jobbfast

Clinica del lavoro Milan

AHG Klinik
Berus 
Saarland

Magerøy 7. oktober 2010
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Overview of the bullying therapy

Schwickerath & Zapf, in Einarsen et al. 2011 

Referanse- og prosjektgruppe
– Geir Høstmark Nielsen – Psykologisk fakultet 
– Tine Eidsvaag – Juridisk fakultet
– Bente E. Moen – Medisinsk odontologisk fakultet
– Asgeir Askeland – Kokstad BHT
– Arve Bang – Helsevernetaten Bergen kommune 
– Eric Nonseid – Hjelp 24
– Bjørn Erikson – Arbeidsmiljøavdelingen LO 
– Knut Bråtane – Stopp JobbMobben
– Jorunn M Bakke – Brukerutvalget Helse Bergen HF 
– Rune Raudeberg – Yrkesmedisinsk avdeling
– Tor Aasen – Yrkesmedisinsk avdeling
– Jørn E. Bødtker – Psykiatridivisjonen Helse Bergen
– Hege S. Imsen Statoil YMA
– Ståle Einarsen – Psykologisk fakultet
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Formål Jobbfast
• Utrede, behandle og rehabilitere pasienter med redusert 

helse som følge av konflikter, mobbing, seksuell 
trakassering og varsling i arbeidslivet

• Forskning tilknyttet poliklinikken skal gi kunnskap om det 
som skal til for at pasientene får bedret helse og står 
lengre i arbeidslivet

• Skal ikke opptre som sakkyndig

Haukeland 
Universitetssjukehus 
Bergen

Yrkesmedisinsk 
avdeling
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Jobbfast –
forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i 
arbeidslivet 

Oppstart pilot 15. august  2011, fast fra 2012

«Utredningsmodul» – 3 dager

Seinere etablere: 
«Behandlings- og rehabiliteringsmodul»

Undersøkelsesrom

Foto: N. Magerøy
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Henvisning
• Lege/psykolog med avklart oppfølgingsansvar
• Kriterier

– Henvisende lege må forplikte seg til en 
tilbakemeldingssamtale per telefon der pasienten er 
hos legen etter utredning

– Pasienter med redusert helse som følge av konflikter, 
mobbing, seksuell trakassering eller varsling i 
arbeidslivet

– Kan være i arbeid

Elementer fra timeplanen over 3 dager

• Mandag 10 – 15
– Kartleggingssamtale – din historie 
– Spørreskjema 
– Diagnostisk intervju (M.I.N.I. 5.0 Plus)
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Elementer fra timeplanen over 3 dager

• Tirsdag 08.30 – 15.30
– Arbeidsmedisinsk vurdering 
– Rettigheter og plikter i arbeidslivet og om NAV
– Egenfortelling med gjennomgang

Elementer fra timeplanen over 3 dager

• Onsdag 09.30 – 17.00
– Undervisning med samtale

• Psykososiale belastninger i arbeidslivet

– Fysioterapi vurdering (Global fysioterapi metode 52)
– Tverrfaglig møte
– Oppsummeringssamtale med pasienten
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Tilbakemeldingssamtale
• Telefonmøte 4 uker etter Jobbfastdagene

– Pasienten hos henviser

– To på Jobbfast
– Leser høyt fra utnotat

– Oppdatering/diskusjon
– Konklusjon/notat

• Jobbfast slipper taket
– Spørreskjema 4 uker, 6 måneder og 1 år

Mobbing er problematisk og helsefarlig
• Redusert jobbtilfredshet
• Dårlig selvbilde
• Søvnvansker
• Depresjon
• Tilstand som ligner på posttraumatisk stressyndrom

(PTSD)
– Jon Sjøtveit. Når veven rakner. Oslo: Gyldendal 2006

• Forlater jobben
» P Lutgen-Sandvik 2006
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Teamet per oktober 2014
• Overlegene i arbeidsmedisin

– Kristin Buhaug, Jens Tore Granslo og Rønnaug Omdal
• Psykolog Cecilie Thorsen 
• Fysioterapeut  Astrid Aalvik 

• Arbeidskonsulent Kjell Magnus Thorvik
• Fra organisasjonspsykologgruppen FALK (UiB)

– Ståle Einarsen, Anders Skogstad, Guy Notelaers, Mats 
Glambek, Iselin Reknes,

• Leder
– Nils Magerøy

Konklusjon
• Vi har etablert en poliklinikk for pasienter med redusert 

helse etter mobbing i arbeidslivet 

• Pasientene vurderer Jobbfast positivt
• Klinisk finner man at en del av pasientene har lidelse av en 

slik grad at de trenger behandling og rehabilitering for å 
komme tilbake i arbeid

• Vi ønsker å utvikle et behandlings- og 
rehabiliteringsprogram 

• Det trengs forskning for å dokumentere om den kliniske 
intervensjonen er nyttig
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Spørsmål ved sesjonen
• Hva skjer med oss når vi blir utsatt for tyrannisk lederadferd? Eller 

blir frosset ut av kolleger?
– Nielsen, M.B. et al. Mobbing i arbeidslivet og senere helseplager 

http://tidsskriftet.no/article/3208893 Tidsskr.Nor Laegeforen 2014
– Williams, K.D. Ostracism. Annu.Rev.Psychol. 58:425-452, 2007.
– O'Reilly, J. et al. Is Negative Attention Better Than No Attention? The 

Comparative Effects of Ostracism and Harassment at Work Organization 
science:2014

• Hva kan vi som kolleger og medmennesker gjøre for å hindre slike 
former for uønskede handlinger?
– Mobbing i arbeidslivet – En veiledning …..

– http://www.idebanken.org/materiell/_attachment/319282?_downloa
d=true&_ts=1398c3d6b18

Nærmere informasjon om 
Jobbfast finnes på 

http://www.jobbfast.no/


