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Hvilke tre faktorer beskriver sist uke 
best for deg?
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Suksess?

Givende?

Glede?

Sliten?

Stress? Ro?

Uløselige 
oppgaver?

Arbeids-
glede?

Moro?

Sinne?

Annet?

Katastrofe?

Konflikt?
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Hvor er du?
Hvor går du?
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Lite engasjert,
lite glede i arbeidet

Svært engasjert,
Stor arbeidsglede

Svært energiskVeldig sliten
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Hva er helse?

Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, mental 
og sosial velvære og ikke bare fravær av sykdom 
eller lyter.
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Hva gjør miljøet med furua?
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Er det bare furua 
som påvirkes av 
miljøet rundt den?
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Prosesser på enhver arbeidsplass

www.arbeidsmiljo.no

Salutogenese

Hva styrker helsen?

Patogenese

Hva tærer på helsen?
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Reparere og forebygge vs
fremme helse

Fremme helse

Styrker, ressurser, 
friskfaktorer, 

suksesskriterier

Farer, problemer, feil, 
mangler, trakassering,

diskriminering

Forebygge og 
Reparere
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Ulike perspektiver
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Tilnærming FremmeForebyggeReparere

Utgangspunkt

Fokus

Mål

Nøkkelspørsmål

Skader/uhell

Årsaker

Gjennopprette status 
quo

Hvorfor gikk det 
galt?

Status quo

Risiko

Opprettholde status 
quo

Hva kan gå galt?

Status quo

Ressurser/potensiale

Hvordan heve status 
quo

Hvorfor fungerer det 
bra?
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Organisasjoner
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Den 
reagerende 
organisasjon

Den bevisste 
organisasjon

Den helse-
fremmende 
organisasjon 
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Ivareta og utvikle 
mestringskapasiteten

Forebygge og 
hjelpe

Fremme helse
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Begripelig

Avgjørende for grunnholdning i møte 
med utfordringer
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Handterbart

Meningsfullt

Følelse av 
sammenheng
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Hvor lett er det å skape en engel med 
dette bildet i hodet?
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Verktøy
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Systematisk arbeidsmiljøarbeid
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kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn 
vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og 
tiltak for å redusere risikoforholdene

Jfr AML §3-1 (2) c) og Internkontrollforskriften §5 pkt 6.

kartlegge ressurser, styrker og friskfaktorer og på denne 
bakgrunn vurdere muligheter, samt utarbeide 
tilhørende planer og tiltak for å styrke arbeidstakernes 
overskudd til å mestre hverdagens krav.
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Uønsket 
hendelse
Ønsket 

hendelse

SRF 3

SRF 2

SRF 1

Konsekvens 2

Konsekvens 3

Konsekvens 1

Konsekvens 4

Analysere  hendelser med virkning på helse 

som konsekvens

SRF = Styrke/Ressurs/Friskfaktor
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Innsats Mulighetsdiagram

Svært liten

Liten

Stor

Svært stor

Ubetydelig Betydelig Mye Svært mye
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Evaluere  ønskede hendelser med virkning på 
helsen som konsekvens

Styrking av arbeidstakernes overskudd til å mestre 
hverdagens krav
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Tiltak og aktiviteter:

Helsefremmende Forebyggende Rehabiliterende

Organisasjon

Gruppe

Individ

HelsefremmendeForebyggendeRehabiliterende
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Jobb systematisk

Planlegge

Igangsette

UtføreKontrollere

Korrigere

• Ressurser
• Styrker
• Friskfaktorer
• Mestringskapasitet
• Nærværsfaktorer
• Suksessfaktorer
• Ytringsklima
• M.m.
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Hvordan fordele ressurser?
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Takk for meg og 
oppmerksomheten!
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Kari Witsø

Seniorkonsulent

HMS Verneingeniør

kari@arbeidsmiljo.no

Tlf.: 48108491 20
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