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IA-avtalen 2019-2022

• Mål
– Nasjonale

• Sykefravær ned 10% 
• Redusert frafall

– Sektor/bransje
• Spesielt målrettet innsats i 

sektorer/bransjer med behov

• Innsatsområder
– Kunnskapsbasert forebyggende 

arbeidsmiljøarbeid
– Lange og/eller gjentagende sykefravær



Arbeidsmiljø handler om arbeidet 

• Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger 
og gjennomfører arbeidet

• Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og 
krever derfor ulike tilnærminger

• Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement 
og virksomhetens resultater



Hvorfor arbeidsmiljø?





Må legge til rette for:

• Lavere frafall fra arbeidslivet 
• Forlengede yrkeskarrierer
• Reduksjon av utenforskapet

Hindre frafall og 
uførhet

Fremme 
inkludering

Forlengede 
yrkeskarrierer

Økt sysselsetting 
og 

arbeidsproduktivitet

Arbeidsmiljø viktig for arbeidslinja





Arbeidsmiljø og produktivitet



DETTE
VIRKER

LEDELSESFAKTORER

FORUTSIGBARHET

KULTUR OG KLIMA KRAV vs KONTROLL

ROLLEKLARHET

INNSATS vs BELØNNING



Arbeidsmiljø handler om arbeidet 

• Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger 
og gjennomfører arbeidet

• Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og 
krever derfor ulike tilnærminger

• Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement 
og virksomhetens resultater



Kunnskapsbasert forebygging
• Kunnskap

– Viten, lærdom, erkjennelse eller innsikt

– Knowledge, (lat.) scientia, (gr.) epistème

• Vitenskap
– Systematisk, metodisk, kritisk undersøkelse, studium eller forsking

– Stiller krav om fyllestgjørende bevis for eller begrunnelse av de påstandene som fremsettes.

• Fakta
– Fakta er riktige og sikre opplysninger om virkeligheten

– Forskning og vitenskap er grunnlaget for mye av kunnskapen vår (om virkeligheten), og 
vitenskapelige metoder er ofte nyttige verktøy for å avgjøre hva som er fakta og hva som ikke 
er det.

• Forebygging
– ved forebyggende arbeid tar utgangspunkt i risikofaktorer og søker å redusere virkninger av 

disse, slik at sannsynligheten for og konsekvensene av etterfølgende sykdom reduseres



Styrke og 
tilgjengeliggjøre

kunnskapsgrunnlaget

Systematiske 
kunnskaps-

oppsummeringer

Styrket overvåking

Kunnskapsbaserte 
verktøy og 
virkemidler

Styrket formidling

Veivising

Drift av 
Arbeidsmiljøportalen

Utvikle verktøy og 
virkemidler til portal

Styrket formidling

Samhandling 
arbeidsmiljø-
funksjoner i 

Arbeidslivssentrene

Verktøy og 
virkemidler fra 

Idébanken 

Integrasjon mot Min 
side - Arbeidsgiver

Sikre forankring og 
spredning i 

petroleumsnæringen

Bidra til utvikling av 
verktøy for næringen

Innholdet i kunnskapsbasert forebygging



Kunnskapsbasert handling på 
virksomhetsnivået

Formidling
+

Arbeidsmiljø
portal

Kunnskaps-
utvikling

Veivising

Samhandling

Ledere, tillitsvalgte og verneombud i virksomhetene

Fra kunnskap til handling i IA-avtalen



STAMIs aktiviteter handler i stor grad om kunnskap og 
fakta. Grunnlaget for bransjerettingen og satsingen på 
kunnskapsbasert forebygging i sin helhet.

Dette ligger også til grunn for mange av aktivitetene 
og verktøyene til de andre etatene: herunder 
Arbeidsmiljøhjelpen, webinarer og opplæring, 
kunnskapsmodulene mv. 

Og kunnskapsgrunnlaget gjenfinnes ikke kun i 
Arbeidsmiljøsatsingen – men også knyttet til andre og 
vesentlige aktiviteter på arbeidsmiljøfeltet.

STAMI og NOA – grunnlag i kunnskapsbasert forebygging



Styrke og 
tilgjengeliggjøre

kunnskapsgrunnlaget

Systematiske 
kunnskaps-

oppsummeringer

Styrket overvåking

Kunnskapsbaserte 
verktøy og 
virkemidler

Styrket formidling

Styrking og tilgjengeliggjøring av kunnskapsgrunnlaget

https://www.youtube.com/watch?v=KMRvcayfpHM


Fra NOA – til NOA+

• De viktigste enkeltfaktorene fra NOAs overvåkingsverktøy
• Enkle forklaringer på hva som henger sammen med hva
• Peker retning for virksomhetene 
• Fungerer og brukes som et verktøy for arbeidsmiljøarbeidet
• Foreløpig unikt tilgjengelig via Arbeidsmiljøportalen



En bra dag på jobb – hver dag
Arbeidsmiljø handler om jobben vi gjør. Så enkelt er det. Det handler 
om hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører 
arbeidet. Arbeidsmiljø er altså ikke et annet ord for trivsel, det er et 
annet ord for bedre arbeid. 

Hvis arbeidsmiljøet er godt, blir også resultatet av arbeidet godt. Det 
betyr en mer effektiv og lønnsom virksomhet, mindre fravær og mer 
motiverte medarbeidere. 

Eller sagt på en annen måte: En bra dag på jobb.

Men dersom arbeidsmiljøet er dårlig, reduseres produktiviteten og det 
arbeidsrelaterte sykefraværet øker. 

Heldigvis har vi forskningsbasert kunnskap om hva som påvirker 
arbeidsmiljøet, og vi vet at det er forskjellig fra arbeidsplass til 
arbeidsplass. Så vi trenger ikke synse eller gjette oss fram til hva som 
må gjøres for at det skal bli bedre. Men vi trenger å samarbeide med 
dere.

Gjennom «En bra dag på jobb», kan dere skape et bedre arbeidsmiljø. 
Med utgangspunkt i vår kunnskap og deres erfaring vil verktøyet 
identifisere de vanligste utfordringene i deres bransje. Da vil også 
tiltakene dere kommer frem til virke. Produktiviteten går opp og 
sykefraværet ned.



Systematiske kunnskapsoppsummeringer

Film: 
overordnet film om hva 
kunnskapsoppsummeringer 
er for noe

Film og podkast: 
Tematisk knyttet til hver 
enkel oppsummering

https://www.youtube.com/watch?v=rFHTgudXXl0
https://www.youtube.com/watch?v=KMRvcayfpHM


• Stort fokus i 2021 og fortsatt inn i hele 2022

• Stor medieinteresse – i bredden av norsk medieverden 
også løpende i 2022

• Har blitt et referansepunkt for kunnskapsstatusen – og 
også måte å peke i riktig retning; arbeidet med å finne ut 
av fjernarbeid i praksis

• Har bidratt til en – i stadig økende grad – kunnskapsbasert 
diskusjon; med tilpasninger i arbeidslivet

Eks: Fjernarbeid/hjemmekontor

Film 

og 

podkast

https://stami.no/arbeidsmiljoradet-ny-podkast-fra-stami/


Hvor finner våre brukere all denne kunnskapen?



Arbeidsmiljø handler om arbeidet 

• Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger 
og gjennomfører arbeidet

• Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og 
krever derfor ulike tilnærminger

• Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement 
og virksomhetens resultater

https://vimeo.com/502982960


Få tak i meg:
Sture Rolfheim-Bye

sture.rolfhem.bye@stami.no
Mobil: 92484243
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9 av 10

35 %
6.54 %



Som forskningsinstitutt og det nasjonale 
arbeidsmiljøinstituttet bygger STAMI sine aktiviteter 
på vitenskap, kunnskap og fakta

Dette ligger også til grunn for de kunnskapsbaserte 
verktøyene i IA-sammenheng. Selvsagt også verktøyet 
En bra dag på jobb

Kunnskap og fakta som også brukes på hele 
arbeidsmiljøfeltet, av partene i arbeidslivet og av 
myndighetene samt bedriftshelsetjenesten og NAVs
arbeidslivssenter.

«En bra dag på jobb» bygger på kunnskap og fakta





• Et verktøy som skal hjelpe virksomhetene til å skape et bedre 
arbeidsmiljø

• Spesialtilpasset ulike bransjer

• Basert på forskning og fakta

• Styrker det lokale partssamarbeidet



Heldigvis har vi forskningsbasert kunnskap om hva som påvirker 
arbeidsmiljøet, og vi vet at det er forskjellig fra arbeidsplass til 
arbeidsplass. 

Så vi trenger ikke synse eller gjette oss fram til hva som må gjøres 
for at det skal bli bedre. 

Med utgangspunkt i vår kunnskap og deres erfaring vil verktøyet 
identifisere de vanligste utfordringene i deres bransje. Da vil også 
tiltakene dere kommer frem til virke. Produktiviteten går opp og 
sykefraværet ned.

Da vil dere oppnå En bra dag på jobb.



Arbeidsmiljø handler om jobben vi gjør. Om hvordan vi i fellesskap 
planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. 

Arbeidsmiljø er altså ikke et annet ord for trivsel, det er et annet 
ord for bedre arbeid. 

Hvis arbeidsmiljøet er godt, blir også resultatet av arbeidet godt. 

Det betyr en mer effektiv og lønnsom virksomhet, mindre fravær 
og mer motiverte medarbeidere. 

Om arbeidsmiljøet er dårlig, reduseres produktiviteten og det 
arbeidsrelaterte sykefraværet øker. 



+



30 %

4,1 %

2 400 000 dagsverk



Varehandel 

Faktorer ‘En 
bra dag på 

jobb’

• Muligheter for faglig utvikling

• Vanskelige kundesituasjoner

• Arbeidstid

• Fysisk belastende arbeid

• Mulighet til å påvirke 
arbeidsoppgavene



Varehandel

Vanskelige 
kundesituasjoner

Prosedyrer og rutiner

Kollegial støtte

Kompetanseoverføring

Konflikthåndtering og 
språk

Prat om det!

Jobbtilfredshet

Tilhørighet

Ønske om å slutte 
i jobben





Slik brukes verktøyet

1. Forberedelser:
Ser korte filmer på egen hånd.

2. Statusmøte:
Ser igjen filmene sammen. Diskuterer i grupper: 
Hvilke utfordringer finnes på deres arbeidsplass?

3. Tiltaksmøte: 
Diskuterer i grupper: Forslag til forbedringer på 
arbeidsplassen.

4. Handlingsplan:
Basert på alle ansattes innspill lager de en konkret 
handlingsplan.l.



Ved utgangen av 2022 dekker vi 19 bransjer
• Barnehage
• Sykehjem
• Frisør
• Kjøtt- og fiskeindustri
• Sykehus
• Persontransport
• Bygg

• Anlegg

• Bilbransjen

• Varehandel

• Grunnskole
• Videregående skole
• Kontorarbeidsplasser
• Leverandørindustrien til olje og gass
• Industriarbeidsplasser

• Overnatting/servering
• Hjemmetjenesten
• Rengjøring
• Landbruk med jordbruk og skogbruk



www.enbradagpajobb.no
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