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Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidrar
til å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt
sted å arbeide. Arbeidsmiljøorganet gjennomfører
undersøkelser, utvikler og distribuerer pålitelig, balansert
og objektiv HMS-informasjon samt organiserer europeiske
informasjonskampanjer. EU opprettet Det europeiske
arbeidsmiljøorganet i 1996. Ved hovedkontoret i Bilbao
i Spania, fi nnes representanter fra Europakommisjonen,
medlemsstatenes regjeringer, arbeidstaker- og
arbeidsgiverorganisasjoner så vel som ledende eksperter
fra de 27 medlemsstatene i EU og andre land.
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Sentrale aktiviteter i 2011 
Arbeidsmiljøorganet fikk ny direktør (Christa Sedlatschek tok over etter Jukka 
Takala i 2011), og til tross for de vanskelige økonomiske tidene fortsatte arbeidet 
for å fremme helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS) i overbevisningen 
om at å vie tid og ressurser til HMS er en investering, ikke en kostnad, og at godt 
HMS-arbeid er bra for bedriften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styreleder Károly György og direktør Christa Sedlatschek. 

 

 
INNSAMLING OG ANALYSE AV INFORMASJON 
 

Det europeiske risikoobservatoriet 
Arbeidsmiljøorganets flaggskip, framsynsprosjektet, handler om å forutse hvilke risikoer på 
arbeidsplassen som er i ferd med å ”vokse fram” og prøve å foregripe endringene på lengre sikt. Det 
handler om å utarbeide scenarier på en del områder og se på hva som kan skje gitt visse teknologiske 
utviklinger eller endringer i samfunnet, og hva dette vil innebære på HMS-området, som 
beslutningstakerne kan arbeide ut fra. Det første framsynsprosjektet tar for seg ”grønne arbeidsplasser”, 
dvs. arbeidsplasser som innebærer teknologi eller praksis som tar sikte på å redusere 
miljøkonsekvensene. 

http://osha.europa.eu/en/about/director_corner
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En rapport som identifiserer de viktigste 
endringskreftene på dette området, ble utgitt i 
2011, og likeledes en annen om 
nøkkelteknologier som kan få konsekvenser for 
helsen og sikkerheten på arbeidsplassen. 
Dessuten begynte scenariobyggingen, med 
identifisering og utprøving av visse alternative 
framtidsscenarier som et verktøy i 
beslutningsprosessen framover.  

Som et ledd i prosjektgjennomgangen og 
forskningsanalysen ble resultatene av et toårig 
prosjekt presentert. Prosjektet har tatt for seg 
kvinners situasjon med hensyn til HMS og de 
spesielle helse- og sikkerhetsutfordringene det 
innebærer at stadig flere kvinner deltar på 
arbeidsmarkedet. I et sammendrag av 
resultatene av dette prosjektet skisseres nye 
HMS-risikoer og -trender for kvinner på 
arbeidsplassen.  

Et annet stort prosjekt det siste året har vært 
utviklingen av en ”HMS-wiki”. 
Arbeidsmiljøorganet bygger en database med 
artikler som vil danne kjernen i HMS-wikien når 
den etter planen lanseres i 2013. Den første 

pakken med over 60 HMS-wiki-artikler er nå på plass. 
 
 
Et av arbeidsmiljøorganets hovedprosjekter de siste årene har vært Den europeiske 
bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER), som for første gang gir oss et bilde i 
sanntid av hvordan en del store risikoer på arbeidsplassen håndteres i Europa. Her har data blitt samlet 
inn fra ledere og HMS-representanter i hele Europa med hensyn til hvordan HMS-risikoene håndteres på 
deres arbeidsplass. Fokus ligger spesielt på psykososiale risikoer som arbeidsrelatert stress, vold og 
mobbing, og målet har vært å frambringe informasjon som kan være nyttig i beslutningsprosessene og 
bidra til at organisasjoner kan lære av hverandre hvordan disse risikoene skal håndteres. I 2011 begynte 
arbeidet på sekundære analyser av dataene som kom inn gjennom undersøkelsen. 
 
 
Samme år ga arbeidsmiljøorganet også ut en rapport 
om vold og trakassering på arbeidsplassen. Tallene for 
hvert land og for EU som helhet viser at problemet er 
økende.  
 
 

  

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-trends-osh-women/view
http://osha.europa.eu/no/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/no/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC/view
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Arbeidsmiljøinformasjon 

Arbeidsmiljøorganet har produsert mange forskjellige 
publikasjoner i løpet av året i forbindelse med 
kampanjen for sikkert vedlikehold, blant annet en 
veiledning og et faktaark om sikkert vedlikehold i 
landbrukssektoren. Legionella og legionærsykdom var 
tema for en policy-oversikt og et eget faktaark. Det ble 
dessuten lagt ut e-fact-artikler om sikkert vedlikehold i 
forbindelse med bærbart verktøy i bygg- og 
anleggsbransjen, fiskefartøyer og arbeidsrelatert 
trafikksikkerhet. Eksempler fra Den europeiske prisen 
for god praksis ble publisert, og et nummer av Et sikkert 
og godt arbeidsmiljø-magasinet fokuserte på 
kampanjen for sikkert vedlikehold. 

 

I løpet av året ble det også gjort forberedelser til informasjons- og reklamemateriell til den kommende 
kampanjen Et sikkert og godt arbeidsmiljø 2012-13, som er kalt Samarbeid, ledelse og medvirkning. 

 

Arbeidsmiljøorganets nettbaserte interaktive risikovurderingsverktøy (OiRA), som vi har ”arvet” etter den 
tidligere Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen om risikovurdering, ble offisielt lansert i september 
2011. Det er lagt ned mye arbeid for å vise hvilket potensial OiRA har, i og med at det kan tilpasses den 
enkelte sektors spesifikke behov og lokale forskrifter. 

 
Arbeidsmiljøorganet har i mange år nå 
vært involvert i et prosjekt som tar for seg 
yrkesrisikoene for arbeidstakere i 
veitransportsektoren, og da ikke bare 
risikoen for trafikkulykker.  Vi fikk utgitt 
mange publikasjoner om god HMS-praksis 
i denne sektoren, blant annet en HMS-
rapport i tall, en rapport om 
risikohåndtering for yrkessjåfører, en 
gjennomgang av ulykker og skader som 
yrkessjåfører har vært involvert i, faktaark 
om god risikostyringspraksis for 
yrkessjåfører og HMS-kampanjer i 
veitransportsektoren, en rapport om 
hvordan man når fram med HMS-budskap 

til yrkessjåfører, en gjennomgang av god praksis med hensyn til helse og sikkerhet for ilbud og 
motorsykkelbud, og en gjennomgang av god praksis når det gjelder helse og sikkerhet for taxisjåfører.  

Vi publiserte en rekke publikasjoner, deriblant en rapport om tiltak for å fremme psykisk helse på 
arbeidsplassen, en veileder i bruk av økonomiske insentivordninger for å belønne investeringer i HMS, en 
gjennomgang av HMS-risikoer innen akuttmedisinske tjenester, en rapport om risikoene innen sektorene 
bygg og anlegg, helsetjenester og hotell og restaurant og en rapport om måter å vurdere HMS-kulturen i 
organisasjoner på. 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/maintenance-in-agriculture-a-safety-and-health-guide/view
http://osha.europa.eu/no/publications/factsheets/99/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/legionella-policy-overview.pdf/view
http://osha.europa.eu/no/publications/factsheets/100/view
http://osha.europa.eu/no/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/no/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact55/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-56-maintenance-and-work-related-road-safety/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-56-maintenance-and-work-related-road-safety/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12
http://www.healthy-workplaces.eu/no/
http://www.oiraproject.eu/about
https://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/
https://osha.europa.eu/no/sector/road_transport
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/transport-sector_TERO10001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/transport-sector_TERO10001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/Road-transport-accidents.pdf/view
http://osha.europa.eu/no/publications/factsheets/98/view
http://osha.europa.eu/no/publications/factsheets/97/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/delivery-despatch-riders.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/delivery-despatch-riders.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/taxi-drivers-safety.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mental-health-promotion-workplace_TEWE11004ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/guide-economic-incentives/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/news/eu-osha-new-report-occupational-safety-and-health-culture-assessment
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KOMMUNIKASJON, KAMPANJER OG MARKEDSFØRING 

2011 var det andre og siste året i Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen om sikkert vedlikehold. Et 
sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene er nå de største i verden og omfatter både EFTA-landene og 
søker- og kandidatstatene og medlemsstatene i EU. De når ut til millioner av arbeidstakere i Europa, og 
den siste kampanjen, som 
hadde rekorddeltakelse, tok 
sikte på å øke bevisstheten 
omkring betydningen av 
vedlikehold for 
arbeidstakernes helse og 
sikkerhet og nødvendigheten 
av sikkert utført vedlikehold. 
Nytenkende organisasjoner 
ble også premiert: Den 10. 
europeiske prisen for god 
praksis ble delt ut i Budapest 
på Verdens arbeidsmiljødag.  

Vinnerne av Den europeiske prisen 
for god praksis med de synlige 

bevisene på anerkjennelsen. 

Kampanjen for sikkert vedlikehold får stadig flere partnerorganisasjoner som bidrar til å spre og forsterke 
budskapet fra arbeidsmiljøorganet. Femtitre organisasjoner, både i offentlig og privat sektor, ble offisielle 
europeiske kampanjepartnere i kampanjen for sikkert vedlikehold og organiserte mange ulike aktiviteter 
for å få ut budskapet om hvor viktig sikkert vedlikehold er.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra venstre: María Luz Rodríguez, Spanias statssekretær for sysselsetting, László Andor, kommissær for sysselsetting, sosiale 
spørsmål og integrasjon, EU-OSHAs direktør Christa Sedlatschek og Javier Ruiz, arbeidsmarkedsrådgiver for den baskiske 
regjeringen.  

http://osha.europa.eu/no/campaigns/hw2010/
http://osha.europa.eu/no/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/no/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/no/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/no/campaigns/hw2010/partners
http://osha.europa.eu/no/campaigns/hw2010/partners
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Kampanjen for sikkert vedlikehold ble avsluttet i november 2011, blant annet med et todagers toppmøte i 
tilknytning til Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen, der HMS-eksperter og beslutningstakere møttes 
for å drøfte resultatene av kampanjen og utveksle erfaringer om god praksis.  

Av andre viktige bevisstgjøringsaktiviteter som har blitt arrangert i forbindelse med denne kampanjen, kan 
nevnes EU-OSHAs fotokonkurranse, der over 2 500 bidrag kom inn, og Et sikkert og godt arbeidsmiljø-
filmprisen som arbeidsmiljøorganet tildeler den beste dokumentaren om arbeidsrelaterte helsespørsmål 
på dokumentarfilmfestivalen DOK Leipzig. 

Arbeidsmiljøorganet har også gjennomført feltarbeid i form av en europeisk meningsmåling om HMS i 
Europa. Undersøkelsen ble gjennomført av Ipsos Mori og omfattet 36 000 intervjuer i over 30 land. 
Temaene for undersøkelsen var blant annet aktiv aldring og psykososiale risikoer. 

Arbeidsmiljøorganet har også utviklet flere produkter med den 
populære figuren Napo, blant annet en nettbasert 
undervisningspakke for lærere i barneskolen, med eksempler 
på undervisningsplaner, som skal bidra til å integrere HMS i 
skolen. Dessuten ble det produsert en DVD med tittelen 
Sikker transport, som har fokus på transportoppgaver på 
arbeidsplassen, og filmklippet ”Lunger i arbeid” i forbindelse 
med Verdens tobakksfrie dag. 
 

Arbeidsmiljøorganet fortsatte innsatsen for å utvikle 
kommunikasjonspartnerskap med Europakommisjonens 
generaldirektorat for næringsliv og industri og Enterprise 
Europe Network for å bringe HMS-budskapet ut til europeisk 
næringsliv. 

Arbeidsmiljøorganet deltok på mange høyprofilerte 
arrangementer i løpet av året med innlegg eller stands og et 
interessant aktivitetsprogram for medier og besøkende, blant 
annet på World OSH Congress i Istanbul, den 12. ETUC-
kongressen i Athen, A + A International Trade Fair i 
Düsseldorf og International Transport Forum i Leipzig.  

 

 
 
UTVIKLING AV NETTVERKET 
Arbeidsmiljøorganets neste strategi og utvikling av nettverket framover er det som nå står på planen.  
Diskusjonene er allerede begynt på bakgrunn av midtveisevalueringen av den inneværende strategien og 
resultatene av denne, som ble presentert for styret i november.  

  

http://osha.europa.eu/no/teaser/healthy-workplaces-summit-2011
http://osha.europa.eu/no/teaser/healthy-workplaces-summit-2011
https://osha.europa.eu/en/press/photos/competitions/photo-competition-2011/maksymowicz/@@multimedia-image-details-view
https://osha.europa.eu/no/campaigns/competitions/hw_film_award_2011
https://osha.europa.eu/no/campaigns/competitions/hw_film_award_2011
http://osha.europa.eu/no/safety-health-in-figures/index_html
http://osha.europa.eu/no/safety-health-in-figures/index_html
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/no/napos-films/napoepisode?filmid=napo-015-safe-moves
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-016-lungs-at-work
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm


 

 

Sammendrag – Årsrapport 2011 | 6 
 

UTSIKTENE FRAMOVER 
I løpet av 2012 vil arbeidsmiljøorganet publisere en rekke analyser av dataene som ble samlet inn i 
ESENER-undersøkelsen.  

Framsynsprosjektet avsluttes i 2012, og da skal framtidsscenariene som er identifisert i prosjektet – som 
ser på hvordan ny teknologi kan påvirke arbeidstakernes helse og sikkerhet under forskjellige 
omstendigheter – formidles til beslutningstakere og et bredere publikum, og forslag utarbeides til hvordan 
denne første framsynsøvelsen skal følges opp.  

Arbeidsmiljøorganet vil støtte opprettelsen av flere nettbaserte interaktive risikovurderingsverktøy (OiRA) 
som er særlig tilpasset behovene til bestemte arbeidsplasser og sektorer, og vil fortsette å utvikle 
nettverket av utviklere og brukere av OiRA-verktøy og tilby støtte til utviklerne..  

I 2012 skal arbeidsmiljøorganet lansere sin nye toårige kampanje for Et sikkert og godt arbeidsmiljø, om 
Samarbeid, ledelse og medvirkning, som fokuserer på betydningen av arbeidsgivers ledelse og 
arbeidstakers medvirkning når det gjelder å forbedre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen. Samtidig 
forbereder vi Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen 2014–2015, som foreløpig kalles ”Practical 
Solutions for Psychosocial Risks”.  

Arbeidsmiljøorganet skal videre publisere resultatene av meningsmålingen om holdninger til HMS som 
den bestilte hos Ipsos Mori, og vil se nærmere på hva dette innebærer. 

Europakommisjonen har utpekt 2012 som Det europeiske år for aktiv aldring og solidaritet mellom 
generasjonene. Målet er å sette søkelyset på hva eldre mennesker bidrar med i samfunnet og deres 
bidrag til økonomien og legge bedre til rette for at de kan fortsette i arbeidslivet. Arbeidsmiljøorganet vil 
støtte Det europeiske året og understreke hvor viktig HMS er for at folk kan stå lenger i arbeid. 

Endelig vil arbeidsmiljøorganets kurs framover bli staket ut i en ny EU-OSHA-strategi, som vil foreligge i 
2012 og vedtas i 2013. 

 

 

Vinnerne av fotokonkurransen med et medlem av juryen. 
Fra venstre: Isa Kurt, Peter Rimmer, EU-OSHAs direktør Christa Sedlatschek, Saša Kosanović og Paweł Ruda. 

http://www.oiraproject.eu/about
http://www.healthy-workplaces.eu/no/
http://www.healthy-workplaces.eu/no/
http://osha.europa.eu/no/safety-health-in-figures/index_html
http://europa.eu/ey2012/
http://europa.eu/ey2012/
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