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Året 2016 var et viktig år for Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) som formidlet meldinger 
fra flere flaggskipprosjekter. Dette inkluderer den andre utgaven av den Den europeiske 
bedriftsundersøkelsen om nye framvoksende risikoer (ESENER-2) og et stort prosjekt bestilt av 
Europaparlamentet, "Tryggere og sunnere arbeidsforhold uansett alder - arbeidssikkerhet og helse 
knyttet til aldring av arbeidsstyrken". 

Kampanjen for et godt arbeidsmiljø 2016-17 opplevde et svært vellykket år og introduserte en 
brukervennlig e-guide og et verktøy for visning av data. Disse prestasjonene er alle oppnådd takket 
være hardt arbeid og engasjement fra de EU-OSHA-ansatte og den enorme støtten fra våre nasjonale 
kontaktpunkter og kampanjepartnere. 

 

1 Forventede endringer 
I mars 2016 startet EU-OSHA et nytt 2-årig prosjekt: 
"Fremsyn om nye arbeids- og helserisikoer knyttet til 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi og 
arbeidsplassering innen 2025". Prosjektet utforsker de 
potensielle konsekvensene av utviklingen innenfor 
informasjons- og kommunikasjonsteknologien, samt av 
endringer i arbeidsplassering, for arbeidernes sikkerhet 
og helse. I tillegg til å oppfordre til debatt om potensielle 
retningslinjer og tiltak, vil resultatene være til informasjon 
for EU, nasjonale beslutningstakere og partene i 
arbeidslivet. 

Forfatterne av tre artikler med ekspertisevurdering, bestilt av EU-OSHA, om crowdsourcing 
(formidlingsøkonomi), robotteknologi og prestasjonsfremmende stoffer, presenterte arbeidet sitt på et 
seminar for EU-OSHAs styre i januar 2016. To andre artikler om 3D-utskrift og programvare for 
arbeidsovervåking, med ekspertisevurdering, var bestilt for offentliggjøring senere i 2017. 

 
2 Fakta og tall 
2.1 ESENER 
Den andre utgaven av ESENER-studien undersøkte nesten 50 000 arbeidsplasser i 36 land i løpet av 
2014. En oversiktsrapport ble publisert i mars 2016 og resultatene av de to oppfølgingsstudiene1 ble 
presentert på plenumsmøtet i Europakommisjonens rådgivningskomité for sikkerhet og helse i 
november 2016. To andre oppfølgingsstudier om (1) styring av psykososiale risikoer og (2) administrativ 
praksis rundt arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) startet i 2016, og resultatene vil bli publisert i 2018. 
Resultatene fra ESENER-2 ble presentert ved arrangementer på nasjonale og internasjonale nivå. Et 

                                            
 
1 ‘Arbeidernes deltakelse i styringen av HMS’, inkludert hovedrapporten, en oppsummering av syv landrapporter og "En 

fellesanalyse av tre store undersøkelser om helse og sikkerhet på arbeidsplassen": ESENER-2, LFS 2013 ad hoc-modulen for 
ulykker og andre arbeidsrelaterte helseproblemer på arbeidsplassen, og den 6. EWCS, publisert som hovedrapport og et 
sammendrag. 

© EU-OSHA, Shutterstock/vitenskapsfoto 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
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av de endelige prosjektene vil bli en evaluering av ESENER-2 som vil bidra til utviklingen av ESENER-
3, som skal gjennomføres tidlig i 2019. 

2.2 HMS-oversikter 
Det 3-årige pilotprosjektet "Tryggere og sunnere arbeidsforhold uansett alder – arbeidssikkerhet og 
helse knyttet til aldring av arbeidsstyrken" ble fullført i 2016. Hovedformålet var å undersøke måter til 
forbedring av sikkerhet og helse på jobben i sammenheng med utfordringene til en aldrende 
arbeidsstyrke, og å bistå med utviklingen av retningslinjene på dette området. De viktigste resultatene 
av rapporten finnes i "Tryggere og sunnere arbeidsforhold uansett alder — Konkluderende generell 
analyserapport". 

De første resultatene fra det 3-årige prosjektet for identifisering av 
effektive retningslinjer, strategier og praktiske tilnærminger til 
arbeidsmiljøstyring spesielt i mikro- og småbedrifter (MSE) ble 
publisert i 2016. Rapporten, "Kontekster og ordninger for 
arbeidssikkerhet og helse i mikro- og småbedrifter i prosjektet EU-
SESAME", bekrefter betydningen av mikro- og småbedrifter (MSE) 
for EUs økonomi, men legger også vekt på bekymringer angående 
arbeidstakeres sikkerhet og helse og fremhever faktorene som 
bidrar til dårlig arbeidsmiljøstyring i små bedrifter. En annen 
rapport om perspektiver for arbeidere og eiere av MSE vil bli 
publisert i 2017. 

Arbeidet med hvert av prosjektene i HMS-oversikten over arbeidsrelaterte sykdommer og 
funksjonshemming fortsatte i 2016. Gjennomgangen av litteratur for det første prosjektet, "Rehabilitering 
og gjenopptatt arbeid etter kreft", ble publisert samtidig med 
World Cancer Day den 4. februar 2017. Gjennomgang av 
litteratur på de andre prosjektene2 vil bli publisert senere i 2017. 

Et annet HMS oversiktsprosjekt, "Kostnader og fordeler med 
arbeidssikkerhet og helse" har til formål å estimere verdien av 
HMS i samfunnet for å hjelpe beslutningstakere, forskere og 
andre til å ta beslutninger om HMS-retningslinjer og praksis. 
Den første rapporten med gjennomgang av dataene, 
"Beregning av kostnadene til arbeidsrelaterte ulykker og dårlig 
helse: En analyse av europeiske datakilder", ble publisert i 
2016. Første del av prosjektets andre fase ble igangsatt i 2016. 
Et verktøy for visning av data vil bli introdusert senere i 2017 og 
vil bli fulgt opp av en mer avansert kostnadsmodell. 

 

                                            
 
2 Spesifikke arbeidsrelaterte sykdommer forårsaket av biologiske agenter, samt metoder til identifisering av arbeidsrelaterte 

sykdommer via faste punkter og varslingsystemer. 

© EU-OSHA, Adam Skrzypczak 

© EU-OSHA, Emmanuel Biard 

https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
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://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
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3 Verktøy for arbeidsmiljøstyring 
OiRA er EU-OSHAs flaggskip og nettbaserte plattform som gir europeiske bedrifter gratis elektroniske, 
interaktive verktøy til å gjennomføre risikovurderinger av arbeidsplasser. Verktøyene er skreddersydd 
til de spesifikke behovene i ulike sektorer og nasjonale sammenhenger. Webområdet OiRA ble fornyet 
i 2016 for lansering i januar 2017. Ved utgangen av 2016 hadde over 100 OiRA-verktøy blitt publisert 
og over 50 000 risikovurderinger utført ved hjelp av disse verktøyene. OiRA-nettverket er nøkkelen til 
prosjektets suksess. I løpet av 2016 jobbet EU-OSHA og OiRA-nettverket tett sammen for å øke 
bevisstheten om OiRA. EU-OSHA utviklet også et sett med verktøy for å promotere OiRA, som skal 
lanseres i 2017 og som vil bidra til å øke rekkevidden av OiRA i Europa. 

EU-OSHA er også forpliktet til å støtte utviklingen og fremme bruken av andre HMS e-verktøy. For dette 
formålet ble det holdt et kurs om e-verktøy i Bilbao i september 2016. Eksperter presenterte tema som 
strakk seg fra oversikter om utvikling av e-verktøy til oppretting av en mobil app ved hjelp av bare fem 
trinn! Et nytt seminar om e-verktøy planlegges for september 2017. Temaet vil bli farlige stoffer som er 
fokus for Kampanjen for et godt arbeidsmiljø 2018-19. 

 

4 Bevisstgjøring 
4.1 Kampanjer 
Evalueringen av Kampanjen for et godt arbeidsmiljø 2014-15: Et godt arbeidsmiljø håndterer stress 
konkluderte med at denne kampanjen var mer vellykket enn noen tidligere kampanje, og at den hadde 
vist seg å være en ekte katalysator for endring. EU-OSHA vil ta opp utfordringer som for eksempel å gi 
flere muligheter til å skreddersy kampanjemateriell for nasjonale sammenhenger og vil bruke 
lærdommen til å forme kampanjen for et godt arbeidsmiljø for 2018-19.  

Kampanjen for et godt arbeidsmiljø 2016-17: Et godt 
arbeidsmiljø for alle aldersgrupper ble offisielt lansert den 
15. april 2016. Den fokuserer på viktigheten av 
risikoforebygging for å opprettholde et bærekraftig 
arbeidsliv. 

EU-OSHAs nettverk av nasjonale kontaktpunkter er 
ryggraden til hver Kampanje for et godt arbeidsmiljø fordi 
disse koordinerer kampanjen på nasjonalt nivå. De 
organiserer et bredt spekter av kampanjeaktiviteter, som 
for eksempel arrangementer, media- og PR-aktiviteter, og 
takket være deres innsats har kampanjen satt lys på 
hvorfor sunne og bærekraftige arbeidsplasser er 
avgjørende for arbeidere i alle aldre. 

Kampanjen ble støttet av en mengde materiale som 
inkluderer en kjernekampanje-pakke på 25 språk. Ved utgangen av desember hadde rundt 800 000 
kampanjematerialer blitt distribuert. Produkter for denne kampanjen inkluderte "E-guide for sunne 
arbeidsplasser for alle aldersgrupper" og det elektronisk baserte verktøyet for visning, "Tryggere og 
sunnere arbeidsforhold uansett alder", som lar brukerne utforske informasjonen interaktivt. 

Kampanjelansering, Sunne arbeidsplasser for alle 
aldersgrupper, Brussel, april 2016 

© EU-OSHA, Michael Chia 

https://oiraproject.eu/en/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool


Sammendrag – Årsrapport 2016 

 Det europeiske arbeidsmiljøorganet – EU-OSHA 5 

Under den Europeiske Uken for et godt arbeidsmiljø som fant sted fra 24 til 28 oktober, ble det avholdt 
hundrevis av arrangementer over hele Europa for å fremme kampanjens budskap. EU-OSHA og en av 
kampanjens mediepartnere, PPE.org, holdt en live Twitter-chat, og det ble mulighet for kampanjens 
mediepartnere til å intervjue Dr Sedlatschek. 

Kampanjen tiltrakk seg over 100 offisielle kampanjepartnere (OCPer) og 34 kampanje-mediepartnere. 
OCPer avholdt en rekke arrangementer i 2016, inkludert utveksling av praksis ved Ideal Standard og 
Lego. OCPene dannet også en partner-styringsgruppe for den offisielle kampanjen for et godt 
arbeidsmiljø, som har som mål å utvikle og fremme god praksisutveksling og gjensidig læring. 

Kampanjen ble fremmet gjennom sosial media (#EUgodtarbeidsmiljø), nyhetsartikler og nyhetsbrev for 
kampanjen. 

Forberedelse til Kampanjen for et godt arbeidsmiljø 2018-19: Et godt arbeidsmiljø håndterer farlige 
stoffer er nå underveis. 

4.2 Aktiviteter for bevisstgjøring 
I november 2016 ble Filmprisen for et godt arbeidsmiljø presentert ved DOK Leipzig til Jakob Schmidt 
for sin film Å være en lærer (Zwischen den Stühlen). Filmen formidler den følelsesladede historien om 
tre unge læreres første opplevelser av å jobbe i skolen med følelser og humor. Imidlertid gir skildringen 
av den psykososiale risikoen som unge lærere står overfor, seeren mye å tenke på. Filmen vil bli tekstet 
på 13 språk og distribuert til fokuspunkter på DVD. 

Ingen Kampanje for et godt arbeidsmiljø kunne bli 
fullstendig uten en Napo-film. En ny film, Napo i ... 
Tilbake til en sikker og god framtid, ble sluppet for å 
fremme hovedbudskapet til Kampanjen for et godt 
arbeidsmiljø 2016-17. Verktøysettet Napo for lærere 
fortsatte sin popularitet i 2016 og det finnes nå en 
tsjekkisk versjon. 

EU-OSHA organiserte en rekke arrangementer i løpet 
av året, inkludert en feiring av Europadagen den 9. mai. 
Det arrangerte også et seminar på det 19. Europeiske 
Helseforum i Gastein i september, og deltok i den 12. 

verdenskonferansen Forebygge personskade og Fremme sikkerhet i Tampere, også i september. Det 
deltok også i den 12. verdenskonferansen Forebygge personskade og Fremme sikkerhet i Praha og 
EUs Slovakiske presidentskaps-konferanse i Bratislava, begge i oktober. EU-byråene Forum, avholdt i 
Brussel i desember, samlet EUs byråer, interessenter og beslutningstakere for diskusjoner på høyt nivå. 

 
5 Kunnskap om nettverksbygging 
OSHwiki er EU-OSHAs flerspråklige plattform for samarbeid på Internett der brukerne kan opprette og 
dele HMS-kunnskap. i 2016 fremmet EU-OSHA webområdet OSHwiki for å øke kunnskapsgrunnlaget. 
Som et resultat ble nye artikler publisert og eksisterende artikler ble redigert og oversatt. Etter en 
mulighetsstudie om fremtiden til OSHwiki, forbereder nå EU-OSHA en ny langtidsstrategi for 
plattformen. 

© Via Storia and the Napo Consortium 

https://healthy-workplaces.eu/en/european-week-safety-and-health-work
https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces&lang=en
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/napo-safety-smile
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/using-napo/napo-for-teachers
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
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I 2016 fokuserte EU-OSHAs andre aktiviteter for nettverksarbeid i hovedsak på å iverksette tiltak rundt 
arbeidsrelatert kreft ved å øke bevisstheten og dele god praksis. Det jobbet tett med fem europeiske 
partnere for å utarbeide et Veikart om kreftfremkallende stoffer som støtter avtalen som ble underskrevet 
den 25. mai 2016. Veikartet følger foreslåtte endringer i Direktivet om kreftfremkallende stoffer og 
mutagener (2004/37/EF) som har som mål å redusere eksponering av arbeidstakerne for 
kreftfremkallende stoffer. EU-OSHA støttet også Europa-kommisjonen under revisjonen av direktivet 
ved å delta i møter og videokonferanser. 

 

6 Nettverksbygging og bedriftskommunikasjon 
Styret vedtok i løpet av møtet i 2016 å fornye direktørens kontrakt for ytterligere 5 år, og besluttet at 
spesialenheten skulle fungere som OiRAs styregruppe. Viktige emner som ble diskutert av EU-OSHAS 
ulike rådgivende grupper, inkluderte rollen til nasjonale kontaktpunkter i kommunikasjon og kampanjer 
(Rådgivningsgruppe for kommunikasjon og promosjon) og strategien for Kampanjen 2018-19 for et godt 
arbeidsmiljø (Rådgivningsgruppe for kommunikasjon og promosjon og HMS Rådgivningsgruppe for 
kunnskap). 

På det europeiske nivå fortsatte EU-OSHA å utvikle sine relasjoner med Europaparlamentet og EU-
kommisjonen ved å gi råd om HMS-problemstillinger og delta i sektor-komiteene for sosial dialog. Ved 
å delta på møter i Parlamentets Komité for Sysselsetting og Sosiale Saker, hadde det regelmessig 
kontakt med medlemmer av Europaparlamentet og kunne øke bevisstheten rundt arbeidet sitt. 
EU-OSHA opprettholdt også sitte nære arbeidsforhold til partene i arbeidslivet og Eurofound. 

For å nå sine mål er EU-OSHA avhengig av partnerskap med blant annet sine nasjonale kontaktpunkter 
og Enterprise Europe Network (EEN). For første gang inkluderte det siste kontaktpunkt-møtet i 2016 
EEN-OSH-ambassadørene. Under sitt partnerskap-prosjekt for kommunikasjon jobber EU-OSHA med 
EEN for å fremme godt arbeidsmiljø i MSE. Året 2016 så en betydelig økning i antall EEN OSH-
ambassadører — fra 17 i 2015 til 28 i 2016. 

I forhold til EU-OSHAs tilstedeværelse på Internett, kunne 2016 by på nok en sterk ytelse: alle 
webområdene mottok over 2,4 millioner besøkende og EU-OSHA’s tilstedeværelse på sosiale medier 
fortsatte å øke på alle plattformer (Twitter, Facebook, LinkedIn og YouTube) — for eksempel med 19 % 
sammenlignet med 2015 når det gjelder Twitter. OSHmail, EU-OSHAs nettbaserte nyhetsbrev, økte 
også antall abonnenter til over 73 000. 

EU-OSHA har seks nasjonale kontaktpunkter i landene på Vest-Balkan og Tyrkia for å støtte deres 
integrering i den europeiske trepartssamarbeidet for HMS. Arbeidet med disse landene støttes av 
Instrument for førtiltaksbistand (IPA). Som følge av denne støtten kunne over 200 HMS-fagfolk og 
partene i arbeidslivet delta i opplæring, kurs og seminarer i løpet av 2016. Denne viktige utvekslingen 
av informasjon har ført til en bedre forståelse av europeisk HMS-praksis og forbedret dialog i hele 
regionen. 

 

 

 

 

https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://www.eurofound.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
https://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/oshmail-newsletter
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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 arbeidsmiljøorgan  

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 arbeidsmiljøorgan (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 

bevisstgjøringskampanjer. EU opprettet Det 

europeiske arbeidsmiljøorganet i 1994. På 

hovedkontoret i Bilbao, 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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