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Emosjonelt arbeid
i HMS-fagets blindsone

Eksponering er et av HMS-fagets 

viktigste begreper, og forstås som

Eksponering

• individers kontakt med ytre

påvirkninger/forhold som

• kan gi negative konsekvenser 

for helsen, individuelt 

og kollektivt

Kunnskap om eksponering gjør

det mulig å etablere vern som

forhindrer negative konsekvenser

for helsen. 

Hans Jacob Busch

Kontakt

emosjonelt 

og fysisk 



Emosjonelt arbeid
i HMS-fagets blindsone

Vi kan bli eksponert for helse-

skadelig forhold innen 6 faktorer

1.Fysiske 

2.Kjemiske 

3.Biologiske

4.Ergonomiske

5.Organisatoriske

6.Psykososiale

Disse passer godt for industri og

offshore, men de er mangelfulle for 

offentlige og private førstelinjer.

Velferdstjenestene

Eksponering

Hans Jacob Busch

Kontakt

emosjonelt 

og fysisk 



Emosjonelt arbeid
i HMS-fagets blindsone

Ledere og ansatte i førstelinjene

utsettes for massiv eksponering

fra befolkningen - deres

• liv og livssituasjon

• følelser

•atferd

•synspunkter

• interesser

For å kunne forstå arbeidets 

egenart bedre, har vi introdusert 

arbeidsmiljøfaktor syv.

7 Emosjonelle faktorer

Eksponering

Hans Jacob Busch

Kontakt

emosjonelt 

og fysisk 



Blindsonen
synlig nok, men verken

forstått eller akseptert

i offentlig sektor

FØRSTELINJENE

Emosjonelt arbeid
i HMS-fagets blindsone

I HMS-arbeid må vi alltid 

undersøke forholdet mellom 

årsak og virkning

Negative utfall for helsen kan 

være en virkning fra hva vi 

eksponeres for på arbeid. 

Når eksponering er en årsak,

skal det alltid etableres et vern

som forhindrer helseskader. 

I førstelinjene er det mye som tyder

på at helseskadene skyldes 

massiv eksponering for folk. 

Eksponering

Hans Jacob Busch



Sykepleier

Lege

Sosionom

Lærer

Førskolelærer

Assistent 

i SFO

Jordmor

Assistent 

i barnehage

Hvem jobber i offentlige og private 

førstelinjer?

Lærere, barne- og ungdomsarbeidere, førskolelærere, 

assistenter i SFO, sykepleiere, leger, jordmødre, sosionomer, 

barnevernspedagoger, psykologer, psykiatere, psykiatriske 

sykepleiere, politi, jurister, helsesøstre, omsorgsarbeidere, 

hjemmehjelpere, kultur og fritidsarbeidere …….

og mange fler

De typiske kvinneyrkene - > 80 prosent kvinner



Godt over en halv million jobber for velferdsstaten

Lærere, barne- og ungdomsarbeidere, førskolelærere, 

assistenter i SFO, sykepleiere, leger, jordmødre, sosionomer, 

barnevernspedagoger, psykologer, psykiatere, psykiatriske 

sykepleiere, politi, jurister, helsesøstre, omsorgsarbeidere, 

hjemmehjelpere, kultur og fritidsarbeidere …….

og mange fler

De typiske kvinneyrkene - > 80 prosent kvinner

Hvem jobber i offentlige og private 

førstelinjer?



Hjelpen
Følelser oppstår som 

følge av hjelp, veiledning

og støtte gitt i konteksten 

profesjonelle roller. 

Responsen
Befolkningens uttrykte 

følelser som følge av livet, 

livssituasjon, synspunkter,

atferd, hjelpen de får og 

deres emosjoner

Relasjoner



HMS 

er å sikre at 

arbeidsmiljølovens krav:

«full trygghet for fysiske 

og psykiske skadevirkninger»

ivaretas på arbeid - i møtene 

mellom hjelper og klient 



Antall ansatte i norske kommuner er tredoblet fra 1972 - 2021

Kvinners yrkesdeltakelse i Norge er høy og er økt med 55 prosent.

De har fått lønnet arbeid, særlig i førstelinjene. 

Fordeling etter kjønn 2021

76,4 prosent kvinner

24,6 prosent menn

Utvikling fra 1972 til 2021

Kvinner fra 45 til 70

Menn fra 78 til 75

Velferdsstatens utvikling etter folketrygden (67)



Sykefraværet er svært høyt i de typiske kvinneyrkene, 

førstelinjene i offentlig og privat sektor. 

Mellom 60 -70 prosent av diagnosene i sykmeldingene er 

belastningsskader utviklet over lang tid. 

Mellom 30 - 40 prosent av diagnosene kan relateres til arbeid. 

Diagnosene er psykiske plager/lidelser, muskel- og skjelettlidelser

og allmenn uspesifiserte - fatigue. 

«Kvinner vant kampen om rett til lønnet arbeid, 

men har så langt tapt retten til HMS - et vern mot 

fysiske og psykiske skadevirkninger fra arbeidet.»

Velferdsstatens utvikling etter folketrygden

Manipulert fot



Ansatte går på jobb med helseskader under utvikling. 

Vi har en fortløpende rekruttering av medarbeidere som gradvis over 

tid utvikler uhelse, fysiske og psykiske belastningsskader. 

Årsak er arbeidets egenart.

Hva skjer i førstelinjene?

Emosjonelle belastninger over tid kan akkumulere  

På arbeid -

utvikling av uhelse mot 

et unødvendig sykefravær

Sykmeldt

Annet arbeid

Ufør

Offentlig sektor har ikke et systematisk vern som 

forhindrer helseskader som følge av eksponering

for befolkningen.

Fravær av systematisk HMS

Jeg sover 

dårlig, men det 

vil gå bra. 

Jeg skal ikke 

bli sykmeldt.

Jeg må 

holde ut, vi 

er så lavt 

bemannet 

Det er tøffe 

tak, men jeg er 

veldig sterk

Jeg er på 

vei til 

legen. Blir 

vel 

sykmeldt.



Hva skjer i førstelinjene?

Emosjonelle belastninger over tid kan akkumulere  

Ved sykmelding

•Sykefraværsregulerende lover, regler og prosedyrer

•Tett oppfølging fra arbeidsgiver og NAV

•Ttimeout, hvile og evt. behandling

Sykmeldt

Friskmeldt

Annet arbeid

Ufør

AvgangUT

På arbeid -

utvikling av uhelse mot 

et unødvendig sykefravær

Fravær av systematisk HMS

Resultat

• De flest blir friskmeldt

• Mange er på vei til ny sykmelding, evt uførhet

• Alt for mange blir ufør eller finner seg en annen jobb

Som lærer 

fikk jeg lett 

en annen 

jobb

Utdanningen 

min passer 

bare i 

kommuner
Jeg har fått 

status som 

gjenganger

Etter noen 

måneder ble 

jeg sykmeldt 

igjen

Etter tre 

ubehagelige 

år er jeg nå 

ufør

Jeg føler meg 

som en 

personalsak.



Hva skjer i førstelinjene?

SYSTEMATISK RESTITUERENDE HMS

Behov for ny strategi

All belastning, fysiske eller psykisk, utløser behov for restitusjon.

I dag foregår all restitusjon i privat regi. Restitusjon må bli en viktig

del av det systematiske HMS-arbeidet.  

En belastende arbeidshverdag motvirkes av restituerende tiltak

og kultur, og kan redusere helseskader og sykefravær. 

Diagnosene

Mellom 60 - 70 prosent av diagnosene ved sykmelding er 

belastningsplager/lidelser - som muskel/skjelett, psykiske eller 

fatigue (utmattelse/mangel på energi). 

Fortløpende tiltak som restituerer belastning - tilpasset individuelle og kollektive behov. 

Jeg 

synger i 

kor

Jeg sov 

godt i 

natt.

Jeg er 

mormor.

Jeg 

fisker 

laks

Jeg leser 

romaner

Jeg løper 

maraton.

Jeg 

driver 

med 

gaming.

Jeg 

elsker 

marka.

All restitusjon foregår utenfor arbeid



Fraværet av vern på arbeid, har gitt dramatiske og alvorlige følger 

gjennom historien..

Dorthe Herup, Fyrstikkarbeiderne, 2016. Billedvev – ull og bomull. Foto: Lykt AS

Mangel på kunnskap og teknologi, men viktigst - etisk standarder.

Etikk er den viktigste driveren for utvikling av kunnskap og teknologi. 

• Fyrstikkarbeiderne (ca 66 år med forgiftning fra gult fosfor - 1906)

• Asbest (ca 65 år før forbud - 1985)

• Fluor i skismøring (37 år før forbud - 2021)

• Når får førstelinjene et godt nok vern på arbeid?

HMS og historiske paralleller

Når vi ikke vet at vi ikke vet,
er etikken det kompasset vi skal bruke. 

Arbeidsmiljøloven bygger på det viktige prinsippet om nulltoleranse 

full trygghet mot fysiske og psykiske helseskader.  

I Norge er «føre-var-prinsippet» et anerkjent etisk prinsipp.  



De siste 30-40 årene har HMS vært i stor utvikling i industri og offshore, 

særlig etisk, ny kunnskaper og teknologi - relativt lavt sykefravær. 

Høyt sykefravær i de typiske kvinneyrkene blir forklart med dårlig ledelse, 

dårlig arbeidsmiljø, kvinnehelse, graviditet og arbeidsmoral.  

HMS og historiske paralleller

«Sykefraværet er høyere i kommunesektoren enn i 

privat sektor. Det skyldes sammensetningen av 

ansatte og ikke sektoren i seg selv, viser nye 

beregninger.» KS/PROBA 2016

HMS i offentlig sektor er diffus, intetsigende 

og uten effekt. Solveig Osborg Ose, seniorforsker i Sintef



Fosfornekrose

HMS og historiske paralleller

Hva om historien gjentar seg? 

Syke av eksponering for gult fosfor, gikk kvinnene på fyrstikkfabrikkene 

på jobb hver dag, med kvalme, hodepine, magesmerter og verkende 

kjever. 

Diagnose fosfornekrose.

Mange døde på veien eller ble vansiret for livet. 

Redusert arbeidsevne ble forklart med «dovenskap» og trekk i lønn.  

Arbeidsmoral

Syke ansatte i førstelinjene blir ikke trukket i lønn, men mistanken 

om dårlig arbeidsmoral ligger som et skvalpeskjær i sjøen - jf 

«sammensetningen av ansatte». 

Det er godt mulig at denne forståelsen har ligget som et veikart i 

arbeidet med å redusere sykefraværet. HMS som begrep og strategi 

er fraværende i den nåværende IA avtalen.

Dovenskap



Forebyggende tiltak 

for å  forhindre skader.

STOPP

Forebygging er

å forhindre eller redusere risiko for helseskader ved farlig eksponering. 

I offentlige førstelinjer er farlig eksponering vold, trusler om vold og 

trakassering vanligst. Her har ikke førstelinjene et godt nok vern.

Helseskadelig 

eksponering

HMS logikk ved helseskadelig eksponering 

Helseskadelig

utfall

Forbud hvis 

forebygging ikke er mulig.



Gjenopprette mindre fysiske

og psykiske belastninger i 

hverdagen før de utvikles til større 

og mer alvorlige skader. 

R
Restitusjon

Gjenoppretting eller restituering er 

å redusere effekten av mindre farlig eksponering, ofte eksponering som 

pågår over tid. I vår kontekst er dette fysiske og psykiske belastninger 

som kan føre til helseskader.

Gjenopprette akutte psykiske og 

fysiske belastninger etter alvorlige 

hendelser.

HMS logikk ved belastninger over tid 

Potensielt

helseskadelig

utfall

Helseskadelig 

eksponering. 

Vanskelig å 

forebygge. 



Begrepet brukes ofte om prosessen for å bli frisk etter sykdom, 

eller i idrett - etter store fysiske og psykiske påkjenninger. 

I en HMS-kontekst relatert til emosjonelt arbeid, er restitusjon alt 

som gjenoppretter - etter både både små og store emosjonelle 

belastninger. 

Hva kan virke restituerende?

•selvregulering av følelser etter belastende situasjoner

•veiledende bistand til regulering av belastende følelser

•debriefing etter alvorlige hendelser

•nedtuning etter endt arbeidsdag/-uke

•dyp søvn og hvile

•kompetanse i stressmestring - mindfulness

•positive sosiale og kulturelle opplevelser

Restitusjon

Restitusjon (latinsk) betyr å føre tilbake, eller å gjenopprette.



HMS og eksponering 

Eksponeringsgrad fra lav til høy (mengde, giftighet, styrke, farlighet…) 

påvirker skadevirkningene - fra små til store. 

• Høyere eksponeringsgrad kan gi store helseskader på svært kort tid. 

Helseskader

(virkninger)

Lav

Høy Store
A B

Eksponering

(årsaker)



HMS og eksponering 

Eksponeringsgrad fra lav til høy (mengde, giftighet, styrke, farlighet…) 

påvirker skadevirkningene - fra små til store. 

• Høyere eksponeringsgrad kan gi store helseskader på svært kort tid. 

• Lavere eksponeringsgrad kan gi ingen eller små skadevirkninger. 

Helseskader

(virkninger)

Lav

Høy Store
A B

Eksponering

(årsaker)



HMS og eksponering 

Eksponeringsgrad fra lav til høy (mengde, giftighet, styrke, farlighet…) 

påvirker skadevirkningene - fra små til store. 

• Høyere eksponeringsgrad kan gi store helseskader på svært kort tid. 

• Lavere eksponeringsgrad kan gi ingen eller små skadevirkninger. 

Helseskader

(virkninger)

Lav

Høy Store
A B

Eksponering

(årsaker)

Tid og frekvens



HMS og eksponering 

Eksponeringsgrad fra lav til høy (mengde, giftighet, styrke, farlighet…) 

påvirker skadevirkningene - fra små til store. 

• Høy eksponeringsgrad kan gi store helseskader på svært kort tid. 

• Lav eksponeringsgrad kan gi ingen eller små skadevirkninger. 

• Lavere eksponeringsgrad over tid kan gi alvorlige helseskader. 

Helseskader

(virkninger)

Lav
Tid og frekvens

Høy Store
A B

Eksponering

(årsaker)

Små

Små fysiske og emosjonelle 

belastninger kan akkumuleres

til store helseskader.



HMS og akkumulering 

Helseskader

(virkninger)

Lav
Tid og frekvens

Høy Store
A B

Eksponering

(årsaker)

Små

Emosjonelle belastninger har en tendens til å akkumulere over tid.

Akkumulert belastning (B) er summen av alle nettobelastninger (nb) 

til et visst tidspunkt, minus restitusjon (r).  

«Akkumulert belastning oppstår når høy belastning over tid kombineres 

med manglende nødvendig restitusjon (hvile), og fører typisk til et 

sykefravær for å få nødvendig restitusjon.» (Solveig Osborg Ose)

God restitusjon kan motvirke 

akkumulering



Helseskader

(virkninger)

HMS - grenseverdier og restitusjon 

Er det mulig å forebygge akkumulering av belastninger? 

Lav
Tid og frekvens

Det kan utvikles grenseverdier for maksbelastning - enkeltvis. 

Hvis vi vet maksbelastning for hva mennesker tåler, kan vi også 

tilpasse behov for restitusjon, og hva slags restitusjon som virker 

for grupper og individ.   

Grenseverdi

Høy Store
A B

Eksponering

(årsaker)

Små

RESTITUSJON



Helseskader

(virkninger)

Høy Store

SmåGrenseverdi

A B

Tid/frekvens

Grenseverdi

Eksponering

(årsaker)

Grenseverdi

Grenseverdiene er:

akseptabelt

tiltak settes

arbeidet stoppes

Fysiske belastninger

Vibrasjon fra maskiner

Forskning på vibrasjon (årsak) og helseskader (virkning) har gitt 

god kunnskap om vern og grenseverdier - om å forhindre skader. 

Hånd-Arm Vibrasjons Syndrom (HAVS)

Strategier
1. Grenseverdier settes



Helseskader

(virkninger)

Høy Store

SmåGrenseverdi

A B

Tid/frekvens

Restitusjon (hvile) 

Grenseverdi

Eksponering

(årsaker)

Grenseverdi

Grenseverdiene er:

akseptabelt

tiltak settes

arbeidet stoppes

Strategier
1. Grenseverdier settes

2. Restitusjon tilpasses belastning

Fysiske belastninger

Vibrasjon fra maskiner

Forskning på vibrasjon (årsak) og helseskader (virkning) har gitt 

god kunnskap om vern og grenseverdier - om å forhindre skader. 

Hånd-Arm Vibrasjons Syndrom (HAVS)



Psykiske og emosjonelle belastninger

Vi har ingen grenseverdier for emosjonelle belastninger, og det er 

ikke mulig å sette målbare verdier slik som ved vibrasjon. 

Likevel fins det helt klart grenser for hva mennesker generelt sett tåler,

selv om vi også tåler ulikt. 

Vi har en jobb å gjøre for utvikle og beskrive akseptable tålegrenser, 

kanskje en form for grensesoner. 

Helseskader

(virkninger)

Lav
Tid og frekvens

Høy Store
A B

Eksponering

(årsaker)

Små

arbeidet stoppes

akseptabelt

tiltak settes 



Psykiske og emosjonelle belastninger

I tillegg til beskrevne grensesoner, innføres det systematiske

restituerende tiltak

- tilpasset grensesonene (grad av belastning)

- tilpasset belastningenes karakter

- tilpasset individuelle tålegrenser (skreddersøm)

- tilpasset uforutsette hendelser - ad hoc 

Helseskader

(virkninger)

Lav
Tid og frekvens

Høy Store
A B

Eksponering

(årsaker)

Små

Restitusjon 



Hva er emosjonelt arbeid?

Fellestrekket er eksponering* for folk, enkeltindivider og grupper - deres 

livssituasjon, hjelpebehov og følelser. Arbeidet er ofte relasjonelt* over 

tid, men trenger ikke å være det. 

Førstelinjen skal møte folk med de følelsene den profesjonelle rollen

krever. 

Klient/pårørende

Emosjoner Emosjoner 

Emosjoner 

makt 

interesser

behov 

krav

rettferdighet

økonomi

Rollen Ansatt 

* Gjelder like mye for ledere som for ansatte



Emosjonelt arbeid - årsaker og virkninger

Risiko for emosjonelle belastninger og sykefravær oppstår i 

samspillet mellom rolle, hjelper og klient (folk)

Potensielle situasjoner

Potensielle virkninger



Emosjonelt arbeid - årsaker og virkninger

• Emosjonell dissonans (STAMI)

Potensielle situasjoner

Risiko for emosjonelle belastninger og sykefravær oppstår i 

samspillet mellom rolle, hjelper og klient (folk)



Emosjonelt arbeid - årsaker og virkninger

• Emosjonell dissonans (STAMI)

• Rollekonflikter (STAMI)

Potensielle situasjoner

Risiko for emosjonelle belastninger og sykefravær oppstår i 

samspillet mellom rolle, hjelper og klient (folk)



Emosjonelt arbeid - årsaker og virkninger

• Emosjonell dissonans (STAMI)

• Rollekonflikter (STAMI)

• Etiske dilemma (Ose/Busch)

Potensielle situasjoner

Risiko for emosjonelle belastninger og sykefravær oppstår i 

samspillet mellom rolle, hjelper og klient (folk)



Emosjonelt arbeid - årsaker og virkninger

• Emosjonell dissonans (STAMI)

• Rollekonflikter (STAMI)

• Etiske dilemma (Ose/Busch)

• Årvåkenhetsbelastning (Ose/Busch)

Potensielle situasjoner

Risiko for emosjonelle belastninger og sykefravær oppstår i 

samspillet mellom rolle, hjelper og klient (folk)



Emosjonelt arbeid - årsaker og virkninger

• Emosjonell dissonans (STAMI)

• Rollekonflikter (STAMI)

• Etiske dilemma (Ose/Busch)

• Årvåkenhetsbelastning (Ose/Busch)

• Utvikling av stress - lav kontroll, liten støtte og høye krav (Karasek)

Potensielle situasjoner

Risiko for emosjonelle belastninger og sykefravær oppstår i 

samspillet mellom rolle, hjelper og klient (folk)



Emosjonelt arbeid - årsaker og virkninger

• Emosjonell dissonans (STAMI)

• Rollekonflikter (STAMI)

• Etiske dilemma (Ose/Busch)

• Årvåkenhetsbelastning (Ose/Busch)

• Utvikling av stress - lav kontroll, liten støtte og høye krav (Karasek)

• Vold, trusler, trakassering

Potensielle situasjoner

Risiko for emosjonelle belastninger og sykefravær oppstår i 

samspillet mellom rolle, hjelper og klient (folk)



Emosjonelt arbeid - årsaker og virkninger

• Emosjonell dissonans (STAMI)

• Rollekonflikter (STAMI)

• Etiske dilemma (Ose/Busch)

• Årvåkenhetsbelastning (Ose/Busch)

• Utvikling av stress - lav kontroll, liten støtte og høye krav (Karasek)

• Vold, trusler, trakassering

• Frykt for vold, trusler, trakassering (Ose/Busch)

Potensielle situasjoner

Risiko for emosjonelle belastninger og sykefravær oppstår i 

samspillet mellom rolle, hjelper og klient (folk)

Potensielle virkninger



Emosjonelt arbeid - årsaker og virkninger

• Emosjonell dissonans (STAMI)

• Rollekonflikter (STAMI)

• Etiske dilemma (Ose/Busch)

• Årvåkenhetsbelastning (Ose/Busch)

• Utvikling av stress - lav kontroll, liten støtte og høye krav (Karasek)

• Vold, trusler, trakassering

• Frykt for vold, trusler, trakassering (Ose/Busch)

• Skam (Ose/Busch) 

Potensielle situasjoner

Risiko for emosjonelle belastninger og sykefravær oppstår i 

samspillet mellom rolle, hjelper og klient (folk)

Potensielle virkninger



Emosjonelt arbeid - årsaker og virkninger

• Emosjonell dissonans (STAMI)

• Rollekonflikter (STAMI)

• Etiske dilemma (Ose/Busch)

• Årvåkenhetsbelastning (Ose/Busch)

• Utvikling av stress - lav kontroll, liten støtte og høye krav (Karasek)

• Vold, trusler, trakassering

• Frykt for vold, trusler, trakassering (Ose/Busch)

• Skam (Ose/Busch) 

Potensielle situasjoner

Risiko for emosjonelle belastninger og sykefravær oppstår i 

samspillet mellom rolle, hjelper og klient (folk)

Potensielle virkninger

• Bekymring (Busch) 



Emosjonelt arbeid - årsaker og virkninger

• Emosjonell dissonans (STAMI)

• Rollekonflikter (STAMI)

• Etiske dilemma (Ose/Busch)

• Årvåkenhetsbelastning (Ose/Busch)

• Utvikling av stress - lav kontroll, liten støtte og høye krav (Karasek)

• Vold, trusler, trakassering

• Frykt for vold, trusler, trakassering (Ose/Busch)

• Skam (Ose/Busch) 

Potensielle situasjoner

• Psykiske plager som angst, depresjon og søvnlidelser

Risiko for emosjonelle belastninger og sykefravær oppstår i 

samspillet mellom rolle, hjelper og klient (folk)

Potensielle virkninger

• Bekymring (Busch) 



Emosjonelt arbeid - årsaker og virkninger

• Emosjonell dissonans (STAMI)

• Rollekonflikter (STAMI)

• Etiske dilemma (Ose/Busch)

• Årvåkenhetsbelastning (Ose/Busch)

• Utvikling av stress - lav kontroll, liten støtte og høye krav (Karasek)

• Vold, trusler, trakassering

• Frykt for vold, trusler, trakassering (Ose/Busch)

• Skam (Ose/Busch) 

Potensielle situasjoner

• Psykiske plager som angst, depresjon og søvnlidelser

• Fysiske plager som muskel- og skjelettlidelser 

Risiko for emosjonelle belastninger og sykefravær oppstår i 

samspillet mellom rolle, hjelper og klient (folk)

Potensielle virkninger

• Bekymring (Busch) 



Emosjonelt arbeid - årsaker og virkninger

• Emosjonell dissonans (STAMI)

• Rollekonflikter (STAMI)

• Etiske dilemma (Ose/Busch)

• Årvåkenhetsbelastning (Ose/Busch)

• Utvikling av stress - lav kontroll, liten støtte og høye krav (Karasek)

• Vold, trusler, trakassering

• Frykt for vold, trusler, trakassering (Ose/Busch)

• Skam (Ose/Busch) 

Potensielle situasjoner

• Psykiske plager som angst, depresjon og søvnlidelser

• Fysiske plager som muskel- og skjelettlidelser 

• Compassion fatigue 

Risiko for emosjonelle belastninger og sykefravær oppstår i 

samspillet mellom rolle, hjelper og klient (folk)

Potensielle virkninger

• Bekymring (Busch) 



En ny strategi

Systematisk 

restituerende 

HMS

Restitusjon er ikke bare et privat ansvar

• Arbeidsgiver har ansvar for nødvendig restitusjon som følge av 

arbeidets egenart - fysiske og emosjonelle belastninger på arbeid

• Organisering av arbeidet reduserer statiske belastninger, og styrker

en fleksibel tilrettelegging av arbeid

• Hvile og pauser organiseres som nødvendige vernetiltak tilpasset 

belastninger

• Tema som fag, organisering og restitusjon integreres i faste møter

• Alle får mulighet til å regulere vanskelige følelser som følge av arbeidet

når de trenger det (veiledning av leder, kollegaer, BHT, psykolog)

• Individuell mestring av stress er en nødvendig HMS-kompetanse -

kurs, veiledning, læring og vedlikehold av ferdigheter 

• Systematisk debriefing og oppfølging etter alvorligere hendelser



En ny strategi

Systematisk 

restituerende 

HMS

Restitusjon er arbeidsgivers ansvar

• Det driftsnære partnerskap (AMU/HMS-grupper) utvikles til å 

bli effektive arenaer for vitenskapelig arbeid hvor forholdet mellom

årsak og virkning undersøkes - tiltak utprøves og læres

• Det driftsnære partnerskapet er motoren i utvikling av restituerende 

vern og kulturer - og leder kunnskapingsprosesser i kollegiet

• Bedriftshelsetjenestene blir samfunnsvitenskapelige- og 

naturvitenskapelige fagmiljøer med strategisk og operativt ansvar 

tilpasset arbeidets egenart i førstelinjene. 

• En ny IA-avtale reduserer ressursbruken til oppfølging av sykmeldte,

og styrker forskning og ressurser til restituerende HMS i 

førstelinjene. 



TAKK FOR MEG


