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Året 2017 var et viktig år for Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og for 
EU. Året man feiret 60-årsjubileum for Roma-traktaten kunngjorde Jean-Claude 
Juncker, president i EU-kommisjonen den europeiske søylen for sosiale rettigheter. 
EU-OSHA ønsker denne søylen velkommen, som fokuserer på like muligheter, 
inklusiv vekst og rettferdige arbeidsbetingelser — inkludert retten til trygge, sunne og 
godt tilpassede arbeidsplasser. Gjennom hele året organiserte organet flere store 
arrangementer, inkludert toppmøtet for kampanjen Gode arbeidsplasser hele livet. 
En konferanse om risikovurderingsverktøy for mikro- og små bedrifter (MSE-er), 
organisert sammen med EU-kommisjonen, ble også avholdt for å diskutere verdien 
av organets prosjekt, OiRA (Online interactive Risk Assessment), og for å dele 
anbefalte fremgangsmåter for implementeringen av OiRA-verktøy. EU-OSHA 
presenterte også de nyeste funnene i prosjektet kostnader og nytte knyttet til 
arbeidsmiljø (OSH) ved verdenskongressen om helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen i Singapore og viste en fortsatt forpliktelse til veikartet for 
kreftframkallende stoffer gjennom de mange bevissthetsøkende aktivitetene de 
organiserte. Et annet høydepunkt i 2017 var å få en europeisk ombudsmannspris for 
god administrasjon. 

1 Foregripe endringer 
Den 2-årige fremtidsstudien «Ny og fremvoksende arbeidsmiljørisiko forbundet med 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) innen 2025» fortsatte i 2017. Målet er å gi 
informasjon til politikkutformere i EU, statsmaktene til medlemsland og sosiale partnere om 
ny og fremvoksende risiko identifisert, så vel som oppmuntre til debatt om retningslinjer og 
tiltak som kan bidra til å forhindre eller håndtere slik risiko. 

I 2017 ble det publisert en rapport som et resultat av dette prosjektet. Rapporten utforsker 
mulige fremtidige scenarier for 2025 hva gjelder virkningen digitalisering av økonomien vil ha 
på arbeidsmiljø: Nøkkeltrender og endringsdrivere for informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi og arbeidssteder. Den endelige rapporten, et sammendrag, en 
brosjyre og tegneserier som presenterer de fire scenariene, skal publiseres i 2018. 

Fremtidsprosjektet hadde identifisert 
arbeid hjulpet av digitale plattformer som 
et økende interesseområde. En rapport 
om dette temaet, Regulering av HMS-
virkninger av plattformøkonomien, ble 
publisert som svar på den sterke 
interessen fra EU-OSHAs interessenter. 

Etter presentasjoner til og diskusjoner 
med EU-OSHAs nasjonale 
kontaktpunkter, ble det publisert reviderte 
versjoner av to gjennomgangsartikler fra 
eksperter, om 3D-utskrift og 
overvåkingsteknologi på arbeidsplassen, i 
juli 2017. ©
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://oiraproject.eu/en
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://www.safety2017singapore.com/
https://www.safety2017singapore.com/
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace/view
https://www.shutterstock.com/es/g/willyam
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2 Fakta og tall 
2.1 ESENER 
I 2017 ble man ferdig med arbeidet med den andre utgaven av Den europeiske 
bedriftsundersøkelsen om nye og fremvoksende risikoer (ESENER-2), som har som mål å 
beskrive tilstanden på arbeidsmiljøstyring på europeiske arbeidsplasser. Gjennom hele året 
avholdt man nasjonale arrangementer, konferanser og seminarer for å fortelle om funnene i 
ESENER-2, og en ekstern evaluering av undersøkelsen ble gjennomført. 

I april 2017 ble det publisert en rapport om arbeiderdeltakelse i styring av arbeidsmiljø basert 
på resultatene i ESENER-2. Funnene fra denne kvalitative analysen av etablissementer fra 
syv EU-medlemstater og ulike sektorer bidrar til å forene ledelsesengasjement i arbeidsmiljø, 
arbeiderdeltakelse og gode praksiser på arbeidsplassen. Et sammendrag av denne 
rapporten ble publisert på flere språk. 

Resultatene av et verdifullt samarbeid mellom EU-OHSA, Eurostat og Eurofound ble også 
publisert, i en rapport med navnet Helse- og sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen: en felles 
analyse av tre større undersøkelser. Ved å kombinere funnene i ESENER-2, EUs 
arbeidsundersøkelse ad hoc-modul om ulykker på arbeidsplassen og andre arbeidsrelaterte 
helseproblemer og den sjette europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen, innlemmet denne 
studien arbeideres og bedrifters perspektiver på arbeidsmiljø for å gi en omfattende oversikt 
over tilstanden på arbeidsmiljøer i Europa. 

2.2 HMS-oversikter 
I 2017 fortsatte arbeidet med et omfattende prosjekt som utforsket MSE-spesifikke 
styringspraksiser og -retningslinjer i EU. De nyeste funnene i dette prosjektet ble publisert i to 
rapporter i 2017. Den ene gir en oversikt over hvordan arbeidsmiljøet kan bli bedre i MSE-er 
gjennom retningslinjer, strategier og praktiske tiltak, basert på analyse av 44 eksempler på 
anbefalt fremgangsmåte fra 12 ulike land. Den andre beskriver gode eksempler på 
arbeidsmiljøstyring identifisert, og forklarer for eksempel hvordan mellomledd, myndigheter 
og arbeidsmiljøinstitusjoner hjelper MSE-er med arbeidsmiljøstyring. EU-OSHA spredte 
disse funnene på nasjonalt og internasjonalt nivå, inkludert på verdenskongressen om helse 
og sikkerhet på arbeidsplassen. 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-and-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-policy-practice/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-policy-practice/view
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En litteraturgjennomgang, Rehabilitering og tilbakevending 
til arbeid etter kreft, som stammet fra et prosjekt om 
utfordringer knyttet til at kreftoverlevende kommer tilbake i 
arbeid og arbeidsgiverne deres, ble publisert på verdens 
kreftdag (4. februar 2017). Den endelige rapporten om 
dette prosjektet blir publisert i 2018. En forundersøkelse 
om å lage en undersøkelse for å måle arbeideres 
eksponering for kreftfremkallende stoffer ble publisert i 
desember. Tidligere samme år, ble en 
litteraturgjennomgang av bruken av kjennetegn og 
varselsystemer for å oppdage arbeidsrelaterte sykdommer 
publisert. 

EU-OSHA lanserte et nytt prosjekt i 2017, som hadde som 
mål å gi klare bevis på at det er økonomisk fornuftig å 
investere i arbeidsmiljø. I mars ble det publisert en rapport 
som analyserte det første stadiet av dette prosjektet, 
Estimering av kostnaden ved arbeidsrelaterte ulykker og dårlig helse: en analyse av 
europeiske datakilder. Dessuten utviklet man en kostnadsestimeringsmodell, som gjorde at 
man kunne beregne kostnadene knyttet til arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer på 
globale, regionale og EU-nivåer. Disse estimatene ble brukt for å skape et brukervennlig 
datavisualiseringsverktøy om verdien av arbeidsmiljø, som nå er tilgjengelig på nett. 

Før den planlagte HMS-kampanjen i 2020-21 for muskelskjelett-lidelser (MSD-er), begynte 
EU-OSHA å planlegge en ny arbeidsmiljøoversikt som hadde som mål å forbedre forståelsen 
av denne store arbeidsmiljøutfordringen og finne flere måter å forhindre arbeidsrelaterte 
muskelskjelett-lidelser. 

3 Verktøy for arbeidsmiljøstyring 
OiRA, en plattform som tilbyr gratis interaktive 
nettverktøy som kan brukes for å utføre 
risikovurderinger på arbeidsplassen, er vesentlig 
for EU-OSHAs innsats for å nå ut til bedrifter, 
spesielt MSE-er, og hjelpe dem med 
arbeidsmiljøstyring. For å gjøre det lettere for 
mellomledd og andre interessenter å utvikle, få 
tilgang til og dele OiRA-verktøy og relaterte 
materialer med MSE-er ble OiRA-nettsiden 
forandret og relansert på slutten av 2016 og 
promotert gjennom hele 2017. I tillegg 
promoterte man også et nytt 
kampanjeverktøysett, som inneholder verktøy — 
inkludert en ny Napo-film og en infografikk — for å hjelpe interessenter og mellomledd øke 
bevisstheten om OiRA og øke bruken av disse verktøyene av MSE-er i løpet av året. OiRA-
fellesskapet, som består av 16 nasjonale og 14 sektorpartnere på EU-nivå, var veldig aktivt i 
2017. 19 nye verktøy ble publisert, noe som førte til et samlet antall på 137, og antall 
risikovurderinger gjennomført ved bruk av verktøy steg fra rundt 22 000 i oktober 2016 til 
nesten 65 000 innen slutten av 2017. 
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https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
https://oiraproject.eu/en/
https://oiraproject.eu/en/promotional-resources
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4 Bevisstgjøring 
4.1 Kampanjer 

Kampanjen Gode arbeidsplasser 
hele livet for 2016-17 var veldig 
vellykket, i stor grad takket være 
innsatsen til EU-OSHAs 
nasjonale kontaktpunkter, 
offisielle kampanjepartnere og 
mediepartnere for kampanjen. 

Ett av hovedproduktene lansert 
for å hjelpe kampanjen var 
datavisualiseringsverktøyet for 
«Sikrere og sunnere 
arbeidsplasser uansett alder», 
som gjør at brukeren kan finne 
fakta og tall om den europeiske 

arbeidsstyrken for individuelle medlemsland og EU som helhet. E-veiledningen for «Gode 
arbeidsplasser hele livet» ble promotert gjennom hele 2017 og en stor rapport relatert til 
kampanjen, Mot aldersvennlig arbeid i Europa: et livskursperspektiv på arbeid og aldring fra 
EU-organer, ble produsert i samarbeid med Cedefop, EIGE og Eurofound. 

Flere arrangementer der man utvekslet erfaring om god praksis fant sted i 2017, inkludert et 
2 dager langt arrangement i Brussel i mars, som ble organisert av EU-OSHA og bestod av 
arbeidsgrupper og fellesmøter om trygt, sunt og bærekraftig arbeid. Arrangementer ble også 
arrangert av kampanjepartnere i deres egne lokaler, for eksempel i Italia og Tyskland. 

Prisen for god praksis ble avholdt i Valletta på Malta 26. april 2017. Ni organisasjoner fikk 
priser og ytterligere ni fikk ros. Et hefte som presenterer prisbelønte og roste eksempler ble 
produsert for å sammenfalle med prisseremonien. 

Den europeiske HMS-uken fant sted mellom 23. og 27. oktober, med et rekordstort antall 
personer engasjert i kampanjeaktiviteter i sosiale medier ved å bruke hashtagen 
#EUhealthyworkplaces. 

Det 2 dager lange toppmøte om et sikkert og godt arbeidsmiljø, som avsluttet 2016-17-
kampanjen, fant sted i Bilbao i november. I tillegg til fellesmøtene, var det fire interaktive 
parallelle økter, der publikumsdeltakelse ble oppmuntret gjennom meningsmålinger og 
spørsmål og svar-økter. De mer enn 350 delegatene som deltok på toppmøtet hadde 
muligheten til å reflektere over kampanjen og utveksle anbefalte fremgangsmåter og drive 
med nettverksbygging. 

En annen viktig komponent i kampanjen i 2016-17 var den europeiske 
kampanjehjelpepakken (ECAP) som støttet nasjonale kontaktpunkter med å organisere mer 
enn 200 kampanjerelaterte aktiviteter. 

Kampanjen for 2018-19 — Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer — tar sikte på å øke 
bevisstheten om risikoene som farlige stoffer på arbeidsplassen utgjør, og vil fremme en 
kultur for risikoforebygging. Forberedelser til kampanjen ble gjort i løpet av 2017, inkludert 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/en/official-campaign-partners
https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-media-partners
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://eguides.osha.europa.eu/all-ages/
https://eguides.osha.europa.eu/all-ages/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
http://www.cedefop.europa.eu/
http://eige.europa.eu/
https://www.eurofound.europa.eu/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2016-2017-booklet/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/healthy-workplaces-summit-2017
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
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lansering av en nedtellingsside på den ny nettside for kampanjen Et sikkert og godt 
arbeidsmiljø, og kampanjen startet offisielt i april 2018. 

4.2 Aktiviteter for bevisstgjøring 
I november 2017 ble Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen presentert som felles vinnere: 
Before the Bridge av Lewis Wilcox (USA) av Turtle Shells av Tuna Kaptan (Tyskland). En 
annen film, Alien by Morteza Atabaki (Tyrkia), fikk god omtale fra juryen. 

Ettersom det var Napos 20-årsjubileum, lagde 
EU-OHSA en spesiell jubileumslogo for Napo-
nettsiden og et bursdagsinnslag ble også 
laget. I tillegg til to nye Napo-filmer, på OiRA-
prosjektet og på helse og sikkerhet for 
yrkessjåfører, promoterte man godt 
arbeidsmiljø til pendlere gjennom en Napo-
kampanje på t-banen i Bilbao. 

EU-OSHA deltok på en rekke viktige 
bevissthetsøkende arrangementer i 2017, 

inkludert arbeidsmiljøverdenskongressen i Singapore i oktober og den 35. internasjonale 
A+A-kongressen og varemessen i Düsseldorf i Tyskland. 

Med hensyn til medieaktivitet, var 2017 et travelt år for EU-OSHA, med 15 nyhetshistorier og 
pressemeldinger, mer enn 70 artikler og svar på forespørsler fra mediebedrifter, 858 
nettinnslag og mer enn 8 000 innlegg i sosiale medier. 

EU-OSHAs bedriftsnettside var aktiv gjennom hele 2017, og publiserte 64 flerspråklige 
høydepunkter og 112 nyhetsinnslag og hadde mer enn 1,2 millioner unike besøkende. 
Ytterligere 14 høydepunkter og 18 nyhetsartikler ble publisert på kampanjenettsiden, som 
hadde hatt mer enn 95 000 besøkende innen slutten av 2017. EU-OSHA fortsatte å styrke 
egen tilstedeværelse på Facebook, Twitter, LinkedIn og YouTube, med nesten daglige 
innlegg i sosiale medier. Det offisielle arrangementet der kampanjepartnere utvekslet erfaring 
om god praksis, toppmøtet for sikre og trygge arbeidsplasser og den europeiske uken for 
helse og sikkerhet resulterte alle sammen i mye nettaktivitet. 

Flerspråklighet er en hjørnestein i EU og viktig for EU-OSHAs suksess, så ett av EU-OSHAs 
høydepunkt i 2017 var å bli tildelt den europeiske ombudsmannspris for god administrasjon 
for et felles prosjekt med EUIPO og EUs oversettelsessenter for å utvikle et verktøy for å 
forbedre håndtering av oversettelser av flerspråklige nettsider. 

5 Kunnskap om nettverksbygging 
EU-OSHA omformulerte de langsiktige målsettingene for OSHwiki, det flerspråklige 
nettleksikonet for OSH-informasjon. Nye artikler ble lagt til plattformen og eksisterende ble 
redigert gjennom året. 

I 2017 samarbeidet EU-OSHA med EU-kommisjonen om utvikling og lansering av 
pilotversjonen av et EU-omfattende arbeidsmiljøinformasjonssystem, som vil innebærer 
innsamling og sammenligning av data for en rekke indikatorer relatert til arbeidsmiljø, for 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://healthy-workplaces.eu/
https://healthy-workplaces.eu/
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-in-risk-assessment-online
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-in-risk-assessment-online
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://osha.europa.eu/en
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://twitter.com/eu_osha
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQH16lh1qgtcSwAAAWLUYkXo_3j7ZH3TOlOuYjuzyP6zL7I7eLXHIhJZgXUHKbcYQ_BNw1u-NxpN6_8QVGy0543n4xSozwN8qxo4XRD7R9WGNA97uOQ7-RE_hJjjqcU_bCvw_sI=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Feuropean-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en?TSPD_101_R0=07c7b0f0910081c56c955bac3235bfc8k730000000000000002e92f4652ffff00000000000000000000000000005adf5be7005fab12d5
http://cdt.europa.eu/
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
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eksempel om nasjonale arbeidsmiljøstrategier og arbeidsrelaterte ulykker i EU, som til slutt 
skulle relaterte i en interaktiv visualisering av dataene. 

Et prosjekt for å samle informasjon om 
arbeidsmiljøstrategier på medlemslandnivå 
var nesten ferdig i 2017, og meningen var at 
funnene skulle bidra til utvikling av det nye 
arbeidsmiljøinformasjonssystemet. 

Et 2 dager langt seminar om e-verktøy for å 
forhindre risiko fra farlige stoffer ble avholdt i 
Bilbao i september. 

Sammen med Generaldirektoratet for 
sysselsetting, publisert EU-OSHA VeSafe e-
veiledningen om arbeidsrelatert risiko utgjort 
av kjøretøy. Disse risikoene utgjør 29 % av 
alle dødelige yrkesulykker i Europa. 

 

6 Nettverksbygging og bedriftskommunikasjon 
I 2017 møttes styret to ganger, og vedtok 2018-20-utkastprogrammeringsdokumentet, og 
byrået møttes for å diskutere organets langsiktige retning. EU-OSHA møttes også 
rådgivningsgruppen for verktøy og bevissthetsøking og rådgivningsgruppen for 
arbeidsmiljøkunnskap for å diskutere kampanjesaker og andre pågående prosjekter. 

EU-OSHA fortsatte å drive nettverksbygging og fremme nære relasjoner med ulike 
europeiske institusjoner og andre europeiske interessenter gjennom 2017. Organet støtter 
opprettelse av den europeiske søylen for sosiale rettigheter, som tydelig definerer helse og 
sikkerhet på arbeidsplassen som en grunnleggende sosial rettighet, og jobber tett med 
Kommisjonen om dette. I 2017 ga EU-OSHA konstruktive innspill i debatten om etablering av 
en europeisk arbeidsmyndighet, og ble ønsket velkommen av en delegasjon av MEP-er på 
en studietur til Bilbao og fortsatte å vie ressurser til veikartet for kreftframkallende stoffer. 

EU-OSHA setter veldig pris på de gode arbeidsrelasjonene vi har til partnerne våre, for 
eksempel nasjonale kontaktpunkter og Enterprise Europe Network (EEN). For første gang 
avholdt de nasjonale kontaktpunktene i Benelux-landene et felles kampanjearrangement i 

© EU-OSHA  

© TNO 

https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-governing-board
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-bureau
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://een.ec.europa.eu/
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Belgia, og de nordiske kontaktpunktene møttes også for å utvikle felles regionale aktiviteter. I 
2017 fortsatte EU-OSHA å jobbe tett med EEN, og EEN OSH-ambassadørene vil være 
involvert i lanseringen og implementeringen av 2018-19-kampanjen Sikkert og godt 
arbeidsmiljø. 

EU-OSHA har hjulpet landene vest på Balkan og Tyrkia med å integrere seg i det europeiske 
arbeidsmiljøsystemet; finansiering under førtiltredelsesstøtte ble fornyet i 2017. 
Kontaktpunktmøtene, opplæringsmøter og arbeidsgrupper under denne aktiviteten har ført til 
en forbedret forståelse av europeiske arbeidsmiljøpraksiser og fremmet sosial dialog i hele 
regionen. 
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SLIK BESTILLER DU EU-PUBLIKASJONER 

Gratis publikasjoner: 

• ett eksemplar:  
fra EUs nettbokhandel (http://bookshop.europa.eu); 

• mer enn ett eksemplar eller plakater/kart:  
fra Den europeiske unions representasjonskontorer 
(http://ec.europa.eu/represent_en.htm); 
fra Den europeiske unions delegasjoner i land utenfor EU 
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm); 
ved å kontakte tjenesten Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm)  
eller ringe 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratis fra alle EU-land) (*). 

 
(*) Opplysningstjenesten er gratis. De fleste telefonsamtaler er også gratis (men du kan bli belastet av enkelte operatører, 

telefonkiosker eller hoteller). 

Publikasjoner for salg: 

• fra EUs nettbokhandel (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

  

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1
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Det europeiske arbeidsmiljøorganet 

12 Santiago de Compostela,  
E-48003 Bilbao, Spania 
Тlf. +34 944358400 
Faks +34 944358401 
E-post: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-
OSHA) bidrar til å gjøre Europa til et tryggere, 

sunnere og mer produktivt sted å arbeide. Det 

gjennomfører undersøkelser, utvikler og 

distribuerer pålitelig, balansert og objektiv HMS-

informasjon og organiserer europeiske 

holdningskampanjer. EU opprettet Det 

europeiske arbeidsmiljøorganet i 1994. På 

hovedkontoret i Bilbao i Spania finnes 

representanter for Europakommisjonen, 

medlemsstatenes regjeringer, arbeidstaker- og 

arbeidsgiverorganisasjoner og ledende 

eksperter fra medlemsstatene i EU og andre 

land. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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