
IA- Bransjeprogrammet for bygg og anlegg
(2019-2022) 

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

- bedriftsinterne tiltak

Marita Nordskog



Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

Handler om mange ting som:
• Arbeidets organisering

• Arbeidsinnhold og de sosiale relasjonene

• Påvirker de ansattes trivsel, motivasjon og 
arbeidshelse
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6 faktorer som går igjen på alle arbeidsplasser:

• Krav og innflytelse
• Avklare forventninger
• Tilbakemeldinger og anerkjennelse
• Samspill
• Forutsigbarhet
• Åpenhet og respekt

Psykiske lidelser, muskel-/ skjelettlidelser,
skader og ulykker, hjerte-/karlidelser, kreft, diabetes



Arbeidsmiljø
- viktig for å sikre et bærekraftig arbeidsliv

Viktig å legge til rette for:

• lavere frafall fra arbeidslivet

• at folk står lengre i jobb

• reduksjon av utenforskap

Handler om hvordan vi planlegger, organiserer og utfører arbeidet

• Alle arbeidsplasser er forskjellige og krever ulik tilnærming

• Snu fokus fra å «reparere» til å forebygge – tidlig inn!

• 49 % av sykefravær i bygg og 47 % av sykefraværet i anlegg, skyldes forhold på arbeidsplassen

Fokuset må være på hvordan dette kan forebygges
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(arbeidsmiljoportalen.no)

https://www.arbeidsmiljoportalen.no/


➢ Muskel- og skjelettsmerter er den helseplagen 
som rammer flest og koster samfunnet mest 

➢ Slike smerter er den største enkeltårsak til 
sykmeldinger og tapte dagsverk

➢ Vi klarer ikke forebygge at alle slike plager 
oppstår, men kan forebygge konsekvensene av 
de og bidra til at de ikke varer lenger enn 
nødvendig

➢ Økt kunnskap gir økt mulighet for å forebygge 
og mestre muskel- og skjelettplager mest mulig 
hensiktsmessig – og det er lønnsomt!!

Mål:
Forskningsbasert 
kunnskapsformidling lett 
tilgjengelig



Forprosjekt Bygg Rygg
-prosjektperiode 2021-2022

Forebygging og mestring av muskel- og skjelettplager i 
bygg- og anleggsbransjen

Initiativ fra Bransjeprogrammet Bygg- og anlegg

Forskningsmidler fra Forskningsrådet FORREGION-VT

Bygg Rygg videreutvikles og
kommer i ny oppdatert versjon 01.01.2023!

• 29 bedrifter har deltatt i forprosjektet
• 1387 ansatte fått tilgang til opplæringen
• 139 nøkkelpersoner/funksjonærer
(tillitsvalgte, verneombud, ledere, HMS- og HR 
ansatte, bedriftshelsetjenesten)





• Samlet nøkkelpersoner til en dag 
med arbeidsmiljø og psykisk 
helse som tema

• Opplæringen ble sett i plenum

• Jobbet sammen om hvordan 
kunnskapen kunne brukes i den 
praktiske hverdagen

• Fokus på muligheter til å komme 
på jobb også med helseplager

• Forstå sammenhengen mellom 
fysiske og psykiske utfordringer 
er viktig





Thomas Langvasslien
Hovedverneombud Backe Oppland





Basisprogrammet i ledelse



«Basisprogrammet i ledelse»

➢ Nærvær på arbeidsplassen og god ledelse henger 
sammen

➢ Bevissthet rundt egen rolle og påvirkning i 
arbeidsmiljøet, økt kompetanse ved gjennomføring 
av samtaler med ansatte

➢ Økt lederkompetanse gjennom innføring i 
grunnleggende praktisk ledelse og økt forståelse for 
lederrollen

➢ Økt trygghet i lederrollen og motivasjon til å lære 
og utvikle seg videre



• Introduksjon, bli 
kjent og 
oppstart 
«Personlig 
prosjekt»

• Meg som leder, 
styrker og 
utviklingsområder

Modul1 Modul 2 Modul 3

Kick-off Workshop 1 

For- og etterarbeid:
• Se videomoduler før hver workshop
• Fyll ut refleksjonsoppgaver i deltakerheftet
• Jobbe med personlig prosjekt

Basisprogrammet består av 1 kick-off workshop, 5 videomoduler med tilhørende workshops, og for- og etterarbeid

• Kommunikasjon 
som lederverktøy

• Arbeidsmiljø, 
samarbeid og 
veiledning av 
medarbeidere

Workshop 2

• Å stå stødig i 
krevende 
situasjoner 

Workshop 3

Modul 4

Workshop 4

Workshop 5
• Dialogisk 

kommunikasjon
• Medarbeidersamt

aler
• Konflikt og 

konflikthåndtering

Modul 5





Hans Jørgen Aase
Prosjektdirektør



Hvor finner dere mer 
informasjon????

Det skal Samina si mer om.......

Takk for meg!


