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…

NOA systematiserer, produserer og formidler 
kunnskap om arbeidsmiljø og helse

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Arbeidsrelaterte sykdommer kan ha lang latenstid, og kan ha flere årsaker (f eks lungekreft, røyking og kreftfremkallende stoffer i arbeidet). Fokus på eksponering – risikofaktorer i arbeidsmiljøet – sørger for at vi fokuserer på forebyggende årsaker til sykdom. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Faktaboka er også et oppslagsverk for bransjer og virksomheter. Faktaboka er en virkelighetsbeskrivelse av arbeidsmiljøtilstanden i Norge partene er enige om og utgjør et grunnlag for det kunnskapsbaserte arbeidsmiljøarbeidet.



www.noa.stami.no

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det nasjonale overvåkingssystemet tar utgangspunkt i en risikotankegang. Dvs vi presenterer fordeling av ulike arbeidsmiljøeksponeringer/-belastninger og helseutfall/skader/sykefravær i ulike yrker og næringer. 



© Happywall

NOA viser vei i det forebyggende arbeidet!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Faglig støtte til forebyggende arbeidsmiljøarbeid på arbeidsplassen.



Hvordan står det til?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Slik de nasjonale tallene viser det.



Fortsatt et betydelig forebyggingspotensiale i norsk arbeidsliv

Få og små endringer siste 3 år



• Høy sysselsetting
• Høy andel kvinner 

og eldre i arbeid
• De fleste vurderer 

eget arbeidsmiljø og 
helse som god 

• Betydelige 
forskjeller mellom 
yrker og næringer

• Mange som oppgir 
arbeidsmiljøet som 
årsak til sine plager

Arbeidsmiljø og helse i Norge

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Et arbeidsliv i endring endrer hva vi jobber med og arbeidsmiljøet.



Et arbeidsliv i utvikling - endrer hva vi arbeider 
med og hvordan vi arbeider

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Demografi –Aldring av befolkningen  -pensjon og arbeidskraft • Nedgang i økonomi  – Behov for omstilling i næringsliv, arbeidsmarked og arbeidsliv • Globalisering – tilpasning markeder og standarder-økt konkurranse• Arbeidsinnvandring – økt mobilitetEuropas befolkning blir stadig eldre, flere yngre i utdanning• Flyktninger – økt tilstrømmingNy teknologi



Utvinning + tjenester tilknyttet.. ~50 000

Industri ~ 230 000

Bygg og anlegg ~ 240 000

Helse og omsorg ~ 580 000

Sysselsatte og endringer i næringssammensetning

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Høy sysselsetting, men næringsstrukturen er i endring. Dette får betydning for hva man jobber med. Vekst i tjenesteytende næringer har økt kraftig siden 70-tallet - flere som møter utfordringer knyttet til psykososiale og organisatoriske faktorer i arbeidsmiljøet. Denne sektoren består av mange og svært ulike næringer, som for eksempel varehandel, hotell og restaurant, transport og finansielle tjenester. Den største enkeltnæringen er helse- og omsorgstjenester, som sysselsetter mer enn 550 000 personer.Antall sysselsatte i tjenesteytende næringer har økt kraftig siden 70-tallet. Denne sektoren består av mange og svært ulike næringer, som for eksempel varehandel, hotell og restaurant, transport og finansielle tjenester. Den største enkeltnæringen er helse- og omsorgstjenester, som sysselsetter mer enn 550 000 personer.Primær: jordbruk, skogbruk, fiske, fangstSekundær: Industri og andre råvarebearbeidende næringerTjenesteytende-/service-/tertiærnæring: Tjenesteytende virksomhet og som ikke produserer varer



Arbeidsmiljøprofil – Utvinning av råolje/naturgass

Oversiktsbilde over 
utbredelse av 
eksponeringer i 
næringen
sammenliknet med alle 
yrkesaktive

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hentet fra nettside, noen nyanseforskjeller pga ikke tatt hensyn til NULL-verdier i Faktabok, gir kun marginalt utslag på indikatorer der spm kun er stil til ansatte.��Kan være valgt litt andre indikatorer



Oversiktsbilde over 
utbredelse av skader, 
helseplager og 
sykefravær i næringen
sammenliknet med alle 
yrkesaktive

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hentet fra nettside, noen nyanseforskjeller pga ikke tatt hensyn til NULL-verdier i Faktabok, gir kun marginalt utslag på indikatorer der spm kun er stil til ansatte.��Kan være valgt litt andre indikatorer



Selvrapportert sykefravær (>14 d)

Sykefravær totalt
~390 000 personer

Arbeidsrelatert fravær:
~140 000 personer

Har du i løpet av de siste        
12 månedene hatt 
sammenhengende sykefravær 
på mer enn 14 dager? 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I 2016 oppgav 15 prosent minst ett legemeldt sykefravær siste år, tilsvarende 390 000 yrkesaktive. Om lag 35 prosent av disse oppgir at fraværet var arbeidsrelatert, tilsvarende om lag 140 000 yrkesaktive.Skyldtes denne sykefraværsperioden helseproblemer som helt eller delvis var forårsaket av jobben din?Utviklingen når det gjelder nye mottakere av uføretrygd, har vært relativ stabil de siste 10 årene. Fravær som skyldes sykt barn er ikke inkludert i statistikken.
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Har du i løpet av de siste        
12 månedene hatt 
sammenhengende sykefravær 
på mer enn 14 dager? 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Store forskjeller mellom yrker. Frebyggingspotensial.



Muskelskjelett- og psykiske plager er de to største 
enkeltårsakene til sykemelding og uføretrygd

Psykososiale 
belastninger

Psykiske plager

Muskelskjelett-
plager

Mekaniske 
belastninger

Angst, depresjon etc.

Smerter, hodepine etc.

60 % av legemeldt 
sykefravær 

Kilde: NAV

Knestående arbeid
Tunge løft
Stående arbeid
Løft med vridning .....mv.

Høye krav og lav kontroll
Lite støttende ledelse
Høy rollekonflikt ….. mv.

Kilde: STAMI-rapport. Årgang 9, nr 22 (2008, 2018) 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Legemeldt sykefraværsdagsverk.Nærmere halvparten av alle som rapporter om slike plager oppgir at plagene helt eller delvis skyldes jobben, og internasjonale og nyere norske studier viser at både psykososiale og mekaniske faktorer i arbeidsmiljøet spiller en vesentlige rolle.Nevne det med alvorlighet vs omfang – de tradisjonelle eksponeringene som kjemi/støy/vibrasjoner etc.. Rammer færre, men alvorlighetsgraden kan være betydelig (kreft f eks).Nå vet vi at dette betyr store kostnader for samfunnet og individet i form av dårligere helse og livskvalitet.  Arbeid med hevede armer Tungt og repetetivt arbeid Løft med vridning Knestående arbeid Høye kvantitative krav Lav kontroll Monotont arbeid Lite støttende ledelse Rollekonflikt



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Muskelskjelettdiagonser og psykiske diagnoser dominerer i olje og gass også.



Vanlig og har ofte sammensatte årsaker

 Ingen endring siste 15 år

Risikofaktorer i arbeidsmiljøet:
- Arbeidsmengde (krav)
- Lav selvbestemmelse 
- Lite støttende ledelse
- Rollekonflikter
- Hode bøyd framover
- Hender over skulderhøyde
- Ubekvemme løft (rotasjon)

Nakke- og skuldersmerter
Arbeidsrelaterte plager
∼650.000 personer

Forebyggingspotensial:   

1 av 4 tilfeller 

med moderate til alvorlige nakke-
og skuldersmerter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mer alvorlige smerter (ganske eller svært plaget) rapporteres av 15 prosent, og om lag 9 prosent (nærmere 245 000 personer) rapporterer mer alvorlige jobbrelaterte smerter. Nakke- og skuldersmerter er mer vanlig blant kvinner enn menn, og er minst utbredt i den yngste aldersgruppen.Har du i løpet av den siste måneden vært svært plaget, vært ganske plaget, litt plaget eller ikke plaget av smerter i :  nakken, skuldre eller øvre del av ryggen? korsryggen eller nedre del av ryggenarmer, håndledd (alternativt albue, underarm) eller hender?hofter, ben, knær eller føtter?  Hvis svaret er ja: Skyldes dette helt eller delvis din nåværende jobb?



Hodet bøyd framover

• Risikofaktor for
– Nakke/skuldersmerter
– Sykefravær
– Slutt i jobben pga helseproblemer



Psykiske plager er utbredt blant yrkesaktive

Plager totalt
∼490 000 personer

Arbeidsrelaterte plager
∼220 000 personer

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Psykiske plager blant yrkesaktive er utbredt. 19 prosent oppgir å ha vært psykisk plaget i løpet av siste måned. Det tilsvarer 490 000 personer. Og i underkant av halvparten av disse oppgir at plagene har sammenheng med arbeidet. Ser vi på andelen med betydelige plager er den på 8 prosent.Figuren viser at andelen yrkesaktive som oppgir psykiske plager har økt siden 2009, men er på tilsvarende nivå som i 2003.



Flest yrkesaktive med psykiske plager i yrker med kunde-, eller 
pasientrelasjoner

Risikofaktorer i arbeidsmiljøet:
 Høye krav i kombinasjon med lav 

kontroll
 Innsats–belønning-ubalanse
 Mobbing
 Lav jobbkontroll
 Høye kvantitative krav
 Lav sosial støtte
 Jobbusikkerhet
 Høy rollekonflikt
 Høye emosjonelle krav

Forebyggingspotensial: 

1 av 4 tilfeller 

med psykiske plager

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Figuren viser prosentandel med psykiske plager, etter næring. Ser samme mønster for registerdata (NPR) – de som er behandlet i spesialisthelsetjenesten.Olje og gassindustien – «frisk gruppe», ser at høy andel arbeidsrelasjon.Andelen yrkesaktive behandlet for angst- og depresjonslidelser i spesialisthelsetjenesten variere avhengig av yrkeI likhet med psykiske plager, ser det ut til å være en overhyppighet av lettere psykiske lidelser i yrker kjennetegnet av relasjonelt arbeidHelse- og sosialtjenester og undervisning



Hva med sykdommer og plager i tilknytning til de 
tradisjonelle eksponeringene?

…. som kan være svært medisinsk alvorlige og ha sterk sammenheng 
med arbeidsmiljøeksponering, men rammer færre

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Andre helseutfordringer kan være svært medisinsk alvorlige og ha høy tilskrivbarhet, men rammer færre – må ikke glemme de tradisjonelle eksponeringene (som også er i utvikling).



Oppsummert
• Mye er bra, men vi må bli mer målrettet for å få til mer
• Kunnskap i seg selv gir ikke bedre arbeidsmiljø på den enkelte 

arbeidsplass
– Bruk kunnskapen! 

• til å utforske problemstillinger på egen arbeidsplass
• til prioritering og iverksetting av målrettede tiltak
• til opplæring av tillitsvalgte og arbeidstakere i aktuelle risikoforhold
• i dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstakere



Verktøy i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet

Arbeidsmiljøindikatorer FaktabokaArbeidsmiljøprofiler

www.noa.stami.no

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gå inn i portalen og vise litt før avslutning.

http://www.noa.stami.no/


berit.bakke@stami.no
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