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TIDSLINJE FOR STYRING AV ORGANISATORISK- OG PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ
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RAMMEVERK FOR STYRING AV ORGANISATORISK- OG PSYKOSOSIAL RISIKO

• British Standard Institute, PAS 1010

Helhetlig helserisikovurdering

Ytelsespåvirkende faktorer

Spesialist risikovurdering

Grov risikovurdering
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GROV RISIKOVURDERING

• 9 risikofaktorer prioritert.

• Del av årlig arbeidsmiljøundersøkelse.

• Baseline for utvikling av avdelingsvis
risikoindikator.

- Indikasjon på dominerende stressorer i
arbeidsmiljøet.

• Risikoevaluering med bruk av Job demand -
Job resource model.



5

NEPTUNE ENERGY PSYKOSOSIAL RISIKO INDIKATOR

• Indikasjon på forhold mellom krav vs. ressurser i
arbeidsmiljøet.

• Utgangspunkt for avdelingsvis oppfølging og
bistand.

• Kommunikasjonsverktøy.
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SPESIALIST RISIKOVURDERING

• Igangsatt på bakgrunn av resultater fra grovkartlegging

- Individuell oppfølging av avdelingsledere

• Bruk av spesialiserte verktøy og prosesser tilpasset de 
identifiserte utfordringene.

• Mer kunnskap og redusert usikkerhet.

• Offshore Central Control Room 

- Human Factor analyser

ROLE CONFLICT
FEEDBACK
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SAMLET HELSERISIKOVURDERING

• Kvartalsvis risikovurdering med faglig sammensatt
gruppe.

• Helserisikovurdering av tilgjengelige data og
kontekstuell informasjon.

• Vurdering av “styrken” av kunnskapskildene som
blir benyttet I vurderingen.

• Gjennomgang av risikostyringsprosess og
tiltaksstatus.
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VURDERING AV STATUS PÅ YTELSESPÅVIRKENDE FAKTORER

• Vil funn fra helserisikovurderingen kunne 
påvirke ytelsen til organisatoriske- og 
operasjonelle barriereelementer? 

• Tiltak identifisert og fulgt opp?

• Input til kvartalsvis storulykke barrierestatus 
gjennomgang.
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STYRING AV ORGANISATORISK- OG PSYKOSOSIAL ARBEIDSMILJØRISIKO

Design, planlegging og organisering av arbeidIndividrettede tiltak

Kilde: Gnist Psykologer, 2022
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UTFORDRINGER KNYTTET TIL TEMA

• Handler om individuell tolkning og opplevelse av
kontroll, belastning og endring.

• Akademisk begrepsapparat og belastningsmodeller.

• Klare å formidle effekten av faktorer på ytelsen av
organisatorisk- og operasjonelle barrierer.
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ERFARINGER KNYTTET TIL TEMA

Organisasjonsutvikling

• Felles begrepsapparat.

• Styrking av prosess for gjennomgang av
barrierestatus.

• Leders rolle og påvirkningskraft på arbeidsmiljøet
og ytelsespåvirkende faktorer.




