
Det europeiske arbeidsmiljøorgan – EU-OSHA
Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.

Vi gjør Europa til et tryggere, sunnere 
og mer produktivt sted å arbeide

Det europeiske arbeidsmiljøorganet
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Sammen med våre 
partnere arbeider 

vi hardt for å bedre 
forståelsen av risikoene 

på arbeidsplassen, skape 
bevissthet om dem 

og øke satsingen på 
helse og sikkerhet i hele 

Europa.
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Velkommen
Vi arbeider for 

helse og sikkerhet 
på arbeidsplassen 

for å bedre 
arbeidsforholdene og 

øke produktiviteten.
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Det europeiske arbeidsmiljøorgan – EU-OSHA

Alle har en grunnleggende 
rett til sikre og sunne 
arbeidsvilkår. Det europeiske 
arbeidsmiljøorganet (EU‑OSHA) 
har som misjon å  bidra til 
å  gjøre arbeidsplassene 
i  Europa sikrere, sunnere og 
mer produktive.

Hvert år mister over 4  000 
arbeidstakere i  EU livet 
i  arbeidsulykker, og over tre 

millioner utsettes for alvorlige arbeidsulykker. Samtidig 
mener 25 % av alle arbeidstakere at arbeidet har en i hovedsak 
negativ innvirkning på helsen deres. Arbeidsulykker koster 
arbeidstakere, virksomheter og EU-medlemslandene årlig 
anslagsvis ca. 3 % av bruttonasjonalprodukt (BNP).

Mer enn noen gang er helse, miljø og sikkerhet (HMS) et 
viktig og utfordrende politisk område. Samtidig som nye 
risikoer oppstår, nye arbeidsfelt utvikles og de demografiske 
forholdene forandrer seg, skal Europa takle den økonomiske 
krisen. Mot denne bakgrunnen blir behovet for god HMS 
— for å  verne arbeidstakerne og øke virksomhetenes 
lønnsomhet — stadig større og mer presserende.

Bare for å ta et eksempel: etter hvert som pensjonsalderen 
stiger i  mange land i  EU, etterlyser både politikere og 
næringsliv mer praktisk informasjon om hvordan de kan 
få folk til å  stå lenger i  arbeidslivet og samtidig holde seg 
sunne og friske til de går av med pensjon.

I slike vanskelige økonomiske tider er vi nødt til å  finne 
forretningsmessig fornuftige argumenter for god 
HMS-styring, spesielt i mindre bedrifter. Europas næringsliv 
består for en stor del av små og svært små foretak, og disse 
tenker ofte at de mangler ressursene til å  gjennomføre 
helse- og sikkerhetstiltak. Vi får imidlertid stadig flere bevis 
for at det faktisk lønner seg å  bruke penger på HMS ved 
at produktiviteten øker og man sparer utgifter. Å  beskytte 
arbeidstakerne mot helse- og sikkerhetsrisikoer er ikke bare 
en plikt, det er også en investering.

Ved å  samarbeide med regjeringer, arbeidstakerrepresen-
tanter og store og små bedrifter, har EU-OSHA klart å  få 
i  stand en felles innsats i  HMS-arbeidet i  Europa. Vi har 

forpliktet oss til å utføre dette arbeidet på en effektiv, transpa-
rent og ansvarlig måte.

I tråd med målene i  EUs strategiske rammeverk for helse og 
sikkerhet på arbeidsplassen (2014–20) og Europa 2020-strategien 
for en smart, bærekraftig og inkluderende europeisk økonomi, 
har Det europeiske arbeidsmiljøorganet utviklet sitt flerårige 
strategiprogram 2014–20 for å  sikre at vi har et klart fokus for 
våre anstrengelser. De seks prioriteringene vi har identifisert, er:

1. Forutse endringer og nye risikoer gjennom 
framsynsaktiviteter

2. Fakta og tall — informasjonsinnsamling og -spredning, 
gjennom f.eks. bedriftsundersøkelsen ESENER

3. Utvikling av verktøy for god HMS-styring, f.eks. det 
nettbaserte interaktive risikovurderingsverktøyet OiRA

4. Bevisstgjøring, spesielt gjennom holdningskampanjer 
som Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen

5. Kunnskap om nettverksbygging, først og fremst gjennom 
oppbyggingen av OSHwiki, et nettbasert leksikon

6. Bygging av nettverk (både på strategisk og operativt 
nivå) og bedriftskommunikasjon

Med disse målene på plass, og med hjelp fra våre partnere, 
arbeider vi hardt for å  bedre forståelsen av risikoene på 
arbeidsplassen, skape bevissthet om dem og øke satsingen på 
HMS i hele Europa.

Dr. Christa Sedlatschek, direktør
Det europeiske arbeidsmiljøorganet



Informasjonsbrosjyre 2014

Forutse 
endringer
Hva vil framtiden 

bringe for Europas 
arbeidstakere og 
arbeidsgivere? Vi 

bidrar til å forebygge 
morgendagens 

HMS‑risikoer ved 
å identifisere dem i dag.
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Det europeiske arbeidsmiljøorgan – EU-OSHA

I EU‑OSHA vet vi hvor viktig det er å tenke framover. Etter 
hvert som arbeidslivet forandrer seg, oppstår det nye 
risikoer, så et av våre fremste mål er å framskaffe data og 
informasjon som vil gi politikere og forskere et grunnlag 
for å iverksette effektive tiltak til rett tid.

Teknologisk innovasjon, demografisk forandring og 
samfunnsendringer kan ha store konsekvenser for helsen 
og sikkerheten på arbeidsplassene, hvilket forårsaker 
nye risikoer. Det framgår av EU-rapporten at 45  % av alle 
arbeidstakere har blitt påvirket av slike endringer, så det er 
klart at vi er nødt til å  vende blikket framover. EU-OSHAs 
europeiske risikoobservatorium (ERO) forutser og forsker 
på nye og framvoksende HMS-risikoer, slik at politikere, 
forskere og HMS-personell kan få pålitelige data av god 
kvalitet som grunnlag for sine tiltak og prioriteringer.

Vi gjennomfører framsynsaktiviteter med sikte på 
å  identifisere og adressere framtidige HMS-utfordringer. 
De største framsynsprosjektene gjennomføres over to år, 
oppdateres årlig og omfatter

• litteraturgjennomgang

• intervjuer, fokusgrupper, workshops og 
nettundersøkelser med sentrale eksperter

• moduler for scenariobygging

EU-OSHAs mål er ikke bare å  identifisere nye og 
framvoksende risikoer, men også å  gi politikere og 
HMS-miljøet et grunnlag for å  fastsette prioriteringer, 
virkemidler for å  håndtere disse problemstillingene, samt 
ideer til hvordan funnene kan omsettes i politikk.

GRØNNE JOBBER
Arbeidsmiljøorganets første framsynsprosjekt fokuserte 
på miljøsektoren, en relativt ung sektor som er i  rivende 
utvikling. Dette innebærer at det finnes forholdsvis lite 
informasjon om potensielle risikoer, og at arbeidsstyrken 
er relativt uerfaren, noe som øker faren for ulykker og 
sykdom. Framsynsprosjektet undersøkte de faktorene som 
vil kunne påvirke grønne jobber, som økonomisk klima, 

samfunnets økende tilslutning til “grønne verdier”, samt den 
teknologiske utviklingen. Det identifiserte en del sentrale, 
potensielt risikofylte områder, som vindkraft, grønne bygg 
og småskala solenergianlegg, og fulgte opp med praktisk 
informasjon og verktøy som brukes for risikoforebygging.

https://osha.europa.eu/no/topics/green-jobs
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Fakta og 
tall

Våre aktiviteter 
resulterer i forskning 

av høy kvalitet 
og oppdatert 

informasjon som kan 
bidra til å fastsette 

prioriteringer 
og planlegge 

forebyggingsarbeidet.
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Det europeiske arbeidsmiljøorgan – EU-OSHA

Beslutningstakere må ha solide, pålitelige fakta og tall på 
bordet. Det vi gir dem, er et nøyaktig og helhetlig bilde 
av foreliggende HMS‑risikoer. Vi gir dem også oppdatert 
praktisk informasjon om hvordan disse risikoene kan 
forebygges og styres.

Dette gjør vi ved å  bestille, samle inn og publisere ny 
forskning på helse- og sikkerhetsrisikoer, og ved å overvåke, 
sammenstille og analysere statistiske opplysninger fra ulike 
kilder i Europa. Forskere og politikere bruker dataene de får 
fra oss, til å finne de beste måtene å håndtere risikoene for 
Europas arbeidstakere på og samtidig øke produktiviteten.

For eksempel tar vårt store pilotprosjekt “Sikrere og sunnere 
arbeidsplasser uansett alder” sikte på å  forstå helse- og 
sikkerhetsutfordringene ved å  få eldre arbeidstakere til 
å  stå lenger i  jobb og være mer produktive gjennom hele 
sitt yrkesaktive liv. Prosjektet kom i  gang på initiativ fra 
Europaparlamentet og Europakommisjonen, og ser på 
den politikken som føres, og eksempler på god praksis 
for å  opprettholde eldre arbeidstakeres attraktivitet på 
arbeidsmarkedet for å  få dem til å  stå lenger i  jobb, og for 
å  legge til rette for at eldre arbeidstakere som har hatt et 
lengre sykefravær, kan komme tilbake i arbeidslivet.

EUROPEISK BEDRIFTSUNDERSØKELSE
“European Survey of Enterprises on New and Emerging 
Risks” (ESENER - Den europeiske bedriftsundersøkelsen 
om nye og framvoksende risikoer) er en detaljert, 
omfattende spørreundersøkelse som tar for seg hvordan 
helse- og sikkerhetsrisikoer håndteres på arbeidsplassene 
i  Europa. ESENER er blitt en unik, lenge tiltrengt ressurs av 
internasjonalt sammenlignbare data, og er et av de viktigste 
verktøyene vi bruker, når vi skal bidra til den kunnskapsbasen 
politikere og forskere trenger i sitt arbeid.

Representanter for tusenvis av bedrifter og 
organisasjoner i  hele Europa har svart på spørsmålene 
i  ESENER-undersøkelsen, som spesielt fokuserte på disse 
sentrale områdene:

• ordninger for HMS-styring

• psykososiale risikoer som stress, mobbing og 
trakassering

• drivere og hindringer for tiltak innen HMS-styring

• arbeidstakermedvirkning på HMS-området

Undersøkelsen gjennomføres hvert femte år. For å  gi en 
idé om omfanget av den andre ESENER-undersøkelsen, 
omfattet den 36 land, og så mange som 49  000 intervjuer 
ble gjennomført. Fokuset på nye og framvoksende risikoer 
sikrer at svarene belyser deler av HMS som hittil har vært 
lite påaktet, men som blir stadig viktigere, som psykososial 
risiko. Det var faktisk den forrige ESENER-undersøkelsen som 
avdekket behovet for å undersøke dette området nærmere.

http://www.esener.eu
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Verktøy for 
HMS‑styring

Risikovurderingen er 
utgangspunktet for godt 

HMS‑arbeid.
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Det europeiske arbeidsmiljøorgan – EU-OSHA
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Fordelene ved å  forebygge arbeidsulykker og 
yrkessykdom snarere enn å  håndtere konsekvensene, 
er helt klare. Spesielt for mindre organisasjoner kan det 
imidlertid virke skremmende å  finne ut av hvordan man 
implementerer de riktige forebyggende tiltakene på en 
effektiv måte. Det er her vi kan bidra: vi har verktøy som 
er målrettede og brukervennlige, og som små og svært 
små foretak kan bruke for å  vurdere risikoene for sine 
ansatte og identifisere og offentliggjøre eksempler på 
god praksis.

OiRA‑prosjektet
Mange vil tenke at HMS-styring krever særskilt kompetanse 
eller ekstra arbeid som mindre virksomheter ikke har eller 
kan ta seg råd til. Nettapplikasjonen OiRA (Online interactive 
Risk Assessment) avmystifiserer risikovurderingsprosessen 
og gjør det enkelt å  evaluere potensielle farer på 
arbeidsplassen. OiRA består av brukervennlige nettbaserte 
verktøy som kan lastes ned gratis, og som små og svært 
små foretak kan bruke for å bli ledet trinn for trinn gjennom 
risikovurderingsprosessen. Bedriftene kan også bruke OiRA 
som hjelp til å  treffe en beslutning om hvilke tiltak som 
bør gjennomføres, og til overvåking og rapportering på 
HMS-området. EU-OSHA står ansvarlig for plattformen, 
programvare, generiske verktøy og kundestøtte, og bringer 
OiRA-fellesskapet sammen. Verktøyene er tilpasset ulike 
bransjer og land av OiRA-partnerne nasjonalt.

OiRA er en effektiv teknisk løsning, men også en 
praktisk metode for å  få gjennom budskapet om at også 
små virksomheter kan nyte godt av fordelene av god 
HMS-styring, som mindre fravær og redusert gjennomtrekk 
av ansatte. OiRA bidrar til økt bevissthet omkring HMS 
generelt, og til å  styrke resultatene for næringslivet i  EU, 
som jo har en overvekt av små og svært små foretak.

OiRA er anerkjent som et viktig middel i  arbeidet for 
å  forbedre HMS-resultatene i  Europas små og svært små 
foretak. Prosjektet vokser og utvikler seg stadig, og nye 
verktøy utvikles hele tiden. OiRAs programvareutviklere 
i hele Europa skaper nye verktøy og videreutvikler andre, og 

tilpasser og oversetter ferdige verktøy til nye land. Målet er at 
OiRA skal bli den foretrukne strategien for risikoforebygging 
og HMS-styring, med verktøy som blir stadig mer fleksible 
og lydhøre overfor brukernes behov, og med stadig større 
muligheter for idéutveksling mellom brukere og utviklere.

http://www.oiraproject.eu

http://www.oiraproject.eu/


Informasjonsbrosjyre 2014

Bevisstgjøring
Takket være våre 

kampanje‑ og 
markedsføringsaktiviteter 

har budskapet nådd 
fram til arbeidsplassene 

både i Europa og utenfor.
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Det europeiske arbeidsmiljøorgan – EU-OSHA

Vi er en informasjons‑ og nettverksorganisasjon. 
Et av våre viktigste mål er å  få våre budskap ut til 
målgruppene — fra politikere og arbeidsgivere til ledere, 
HMS‑spesialister, arbeidstakere og fagforeninger — ved 
å  øke bevisstheten om helse‑ og sikkerhetsrisikoer og 
hvordan de kan forebygges. Til dette bruker vi ulike 
kommunikasjonskanaler, inklusive konferanser og 
workshops, vårt brede, flerspråklige nettsted, OSHmail 
og sosiale medier.

KAMPANJEVIRKSOMHET
Bevisstgjøringskampanjen “Et sikkert og godt arbeidsmiljø”, 
som går over to år, er vår flaggskipsaktivitet. Den er et 
viktig verktøy for oss når vi skal nå ut til arbeidsplasser 
i  hele Europa. Kampanjetiltakene, som koordineres av 
Arbeidsmiljøorganet og dets partnere i  medlemslandene, 
er de største av sitt slag i  hele verden og omfatter 
hundrevis av arrangementer og aktiviteter. Temaene går 
fra risikovurderinger, sikkert vedlikehold og ulykker, til støy, 
psykososiale risikoer og unge arbeidstakere. Uansett hva 
temaet er, er et av hovedbudskapene som alltid går igjen, 
betydningen av samarbeid (kombinasjonen av lederskap 
og arbeidstakermedvirkning på den enkelte arbeidsplass). 
Dette er kjernen i alle våre aktiviteter.

Et av høydepunktene i  alle kampanjene er Den europeiske 
prisen for god praksis, som tildeles for fremragende og 
innovative helse- og sikkerhetsløsninger på arbeidsplassen. 
Et annet er Den europeiske arbeidsmiljøuken, som arrangeres 
over hele Europa. Noe som kjennetegner kampanjene våre, 
er det stadig voksende antallet kampanjepartnere. I  bytte 
for deres støtte, får de delta på ulike arrangementer, f.eks. 
benchmarking-workshops, der HMS-personell møtes og 
utveksler erfaringer og god praksis.

http://www.healthy-workplaces.eu

NAPO — SIKKERHET MED ET SMIL
For å  få fram viktige budskap slik at de huskes og uten at 
det blir for alvorlig, tyr vi til Napo, som er helten i  en serie 
animasjonsfilmer uten tale.

Filmene produseres av Napo-konsortiet, en liten gruppe 
europeiske HMS-organisasjoner. Napo er en figur som 
skaper engasjement — en helt ordinær arbeidstaker som 
stadig befinner seg i en eller annen helt vanlig risikosituasjon 
på arbeidsplassen. Men han samarbeider med sine kolleger 
om å  identifisere risikoer og komme opp med praktiske 
løsninger, så han er en virkelig “HMS-helt”. Folk i alle aldre, 
uansett bakgrunn og kultur, kan identifisere seg med 
Napo, og filmene er laget for å  stimulere til diskusjon på 
arbeidsplassen om viktige helse- og sikkerhetsspørsmål.

“Napo for lærere” er et prosjekt der Arbeidsmiljøorganet 
gir lærere i  barneskolen en nettbasert verktøykasse med 
hovedbudskap, læringsmål, undervisningsplaner og tips til 
aktiviteter, alt omkring Napo-filmene. Målet er å introdusere 
barna for viktige helse- og sikkerhetsbudskap og gi dem 
gode vaner som de vil ta med seg inn i arbeidslivet. Dette er 
en av våre forpliktelser: å integrere HMS i undervisningen.

http://www.napofilm.net

http://www.healthy-workplaces.eu/no
http://www.napofilm.net/
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Kunnskap om 
nettverksbyg‑

ging
Vi fører sammen 

HMS‑spesialister fra hele 
verden og genererer 

kunnskap av høy kvalitet 
gjennom nye verktøy og 

nye kanaler.
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Det europeiske arbeidsmiljøorgan – EU-OSHA

Å mobilisere HMS‑personell til å  bidra til en oppdatert 
informasjonsbase av høy kvalitet er en annen viktig 
oppgave for Arbeidsmiljøorganet. Vi utnytter ny 
teknologi for å  oppfylle vår forpliktelse til å  legge til 
rette for utvikling og utveksling av informasjon. Dette 
gir oss mulighet til å  møte våre sluttbrukeres behov 
på en mer effektiv og responsiv måte, og ved å  gjøre 
kunnskapsoverføringsprosessen mer sosial og interaktiv, 
settes HMS‑fellesskapet i sentrum for alt vi gjør.

OSHwiki
OSHwiki er et samarbeidsbasert flerspråklig leksikon 
på nett der du kan finne pålitelig informasjon om helse 
og sikkerhet og et HMS-faglig miljø der du kan bygge 
nettverk og utveksle kunnskap i  nettsamfunnet. Det er 
en kostnadseffektiv og stadig viktigere måte å  nå ut til 
det HMS-faglige miljøet på. OSHwiki finnes på nettsiden 
vår og er åpen for alle. Men i  motsetning til andre wikier 
er det, for å  sikre kvaliteten på informasjonen, bare 
forfattere akkreditert av Arbeidsmiljøorganet, som kan 
legge til innhold og redigere eller oversette artikler. Alle 
fra anerkjente bransjeorganisasjoner eller vitenskapelige 
organisasjoner kan bli akkrediterte forfattere.

Innholdet er delt i følgende hovedkategorier: HMS generelt, 
HMS-styring og organisering av HMS-arbeid, forebyggings- 
og kontrollstrategier, fysiske agenter, farlige stoffer, 
ergonomi, sikkerhet, organisering av arbeid, psykososiale 
forhold, helse, bransjer og yrker og risikoutsatte grupper.

http://www.oshwiki.eu
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Partnerskap
Vi samarbeider tett 

med vårt nettverk av 
partnere for å nå våre 

mål.
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Det europeiske arbeidsmiljøorgan – EU-OSHA

Vi er i  bunn og grunn en nettverksorganisasjon, og 
samarbeidet med andre organisasjoner på alle nivåer 
— nasjonalt, europeisk, globalt — står helt sentralt 
i arbeidet vårt. Dette gjenspeiles i trepartsoppbyggingen 
av styret, som består av representanter for 
myndighetene i  medlemslandene, for arbeidstaker‑ og 
arbeidsgiverorganisasjoner, og for Europakommisjonen.

Vårt første og viktigste nettverk er de nasjonale 
kontaktpunktene. De utgjør vår helt vitale forbindelse med 
sluttbrukerne. Alle EU-land, søkerland og kandidatland 
utnevner et kontaktpunkt. Det samme gjør EØS/
EFTA-landene. Hvert kontaktpunkt representerer typisk en 
ledende arbeidsmiljøorganisasjon i  sitt land. De arbeider 
med sine nasjonale trepartsnettverk — representanter for 
arbeidsgivere og arbeidstakere og myndighetene — for 
å  spre informasjon, støtte våre initiativer og framskaffe 
data, produsere tilbakemeldinger og gi anbefalinger til 
Arbeidsmiljøorganet. De spiller en sentral rolle i  våre «Et 
sikkert og godt arbeidsmiljø»-kampanjer. I  sin tur støtter 
vi dem i  forbindelse med arrangementer i  kampanjene, 
publikasjoner og medieaktiviteter.

Vi er avhengige av våre sosiale partnere, dvs. partene 
i  arbeidslivet — organisasjoner som representerer 
arbeidsgivere og arbeidstakere — for å  nå ut til små og 
svært små foretak i  hele Europa. De bidrar også til våre 
aktiviteter og prosjekter, f.eks. OiRA-prosjektet, og gir oss 
verdifulle tilbakemeldinger og råd.

Enterprise Europe Network er et nettverk som hjelper små 
bedrifter å  få mest mulig ut av forretningsmulighetene 
i Europa. Med over 600 medlemsorganisasjoner i 50 land er 
dette vårt største nettverk og en mektig alliert i arbeidet for 
å nå ut til mindre bedrifter.

Stadig flere kampanjepartnere — inklusive partene 
i  arbeidslivet, bransjeorganisasjoner og større bedrifter — 
støtter kampanjene våre og bidrar til å øke bevisstheten om 
betydningen av HMS. Vi har også stadig flere partnere innen 
mediene, og deres hjelp til å spre kampanjebudskapene er 
uvurderlig.

Dessuten har vi et tett samarbeid med arbeidstilsyn 
og konsulenter og forskningsgrupper ved ledende 
akademiske institusjoner innen helse, miljø og sikkerhet. På 
europeisk nivå samarbeider vi med mange EU-organer — 
Europaparlamentet, Europakommisjonen, Den europeiske 
økonomiske og sosiale komité og våre søsterorganer — og 
sosiale partnere som BusinessEurope og Det europeiske 
forbund av fagforeninger (ETUC). Internasjonalt har 
vi partnerskap med organer som Den internasjonale 
arbeidsorganisasjon (ILO) og Verdens helseorganisasjon.

https://osha.europa.eu/no/about/focal_points
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Vil du vite 
mer?

Det er mange måter 
å komme i kontakt 

med EU‑OSHA på og 
holde seg oppdatert om 

siste nytt innen helse, 
miljø og sikkerhet på 

arbeidsplassen.
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Det europeiske arbeidsmiljøorgan – EU-OSHA

Nettside
Vår flerspråklige nettside er en viktig informasjonskilde for alt 
som gjelder helse, miljø og sikkerhet, fra kampanjemateriell 
til ny forskning. Den gir tilgang til et utall ressurser og 
praktiske verktøy.
https://osha.europa.eu/no

OSHmail
Vårt gratis elektroniske nyhetsbrev OSHmail, som kommer 
ut hver måned, holder deg oppdatert om siste nytt, enten 
det nå er lov- eller forskriftsendringer eller nye publikasjoner 
og kommende arrangementer. Nyhetsbrevet sendes ut på 
over 20 EU-språk.
Her kan du tegne abonnement: https://osha.europa.eu/no/
news/oshmail

Sosiale medier
Vi har tro på at sosiale nettverk har kraft i  seg til å  bringe 
budskap videre, endre holdninger og bygge relasjoner. Du 
finner oss på: 

Arrangementer
Vi organiserer mange arrangementer med sikte på å  øke 
bevisstheten og formidle informasjon, god praksis og gi 
råd. Det kan være snakk om alt fra små seminarer til store 
internasjonale toppmøter. Abonnér på OSHmail, så holder 
du deg orientert om kommende arrangementer, eller gå 
inn på nettsiden vår, på https://osha.europa.eu/en/events/
events.html.

Pressekontor
Alle mediehenvendelser rettes per e-post til news@
osha.europa.eu eller tlf. +34  944358359. De siste 
pressemeldingene og medieomtalene finnes på https://
osha.europa.eu/no/press.
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Omslagsfoto, øverst fra venstre, med klokken:
© EU-OSHA/Arpad Pinter, ©EU-OSHA/Arpad Pinter,
© EU-OSHA/Emmanuel Biard, ©EU-OSHA/József Radó, 
© EU-OSHA/Michel Wielick, ©EU-OSHA/David Tijero.

http://twitter.com/eu_osha

https://www.facebook.com/
EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork

http://www.youtube.com/user/EUOSHA

https://www.linkedin.com/company/
european-agency-for-safety-and-health-at-work

Vi oppdaterer også regelmessig bloggen vår på

https://osha.europa.eu/no/about/
director_corner/blog/front-page.

Publikasjoner
Alle våre publikasjoner kan lastes ned gratis fra nettsiden 
vår. Fra brosjyrer til detaljerte tekniske rapporter. Vi har 
en omfattende publikasjonsvirksomhet innen HMS for 
å  formidle grundig informasjon om ulike HMS-temaer til 
ulike målgrupper i hele Europa.
Bla gjennom våre publikasjoner her: https://osha.europa.eu/
no/publications

https://osha.europa.eu/no
https://osha.europa.eu/no/news/oshmail
https://osha.europa.eu/no/news/oshmail
https://osha.europa.eu/en/events/events.html
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mailto:news@osha.europa.eu
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http://twitter.com/eu_osh
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
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http://www.youtube.com/user/EUOSH
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://osha.europa.eu/no/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/no/about/director_corner/blog/front-page
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Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidrar til 
å  gjøre Europa til et sikrere, sunnere og mer produktivt sted 
å arbeide. Det gjennomfører undersøkelser, utvikler og distribuerer 
pålitelig, balansert og objektiv HMS-informasjon og organiserer 
europeiske opplysningskampanjer. EU opprettet Det europeiske 
arbeidsmiljøorganet i  1996. På hovedkontoret i  Bilbao, Spania, 
finnes representanter for Europa-kommisjonen, medlemslandenes 
regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og ledende 
eksperter fra medlemslandene i EU og andre land.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet
C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao, SPANIA
Tlf. + 34 944358400
Faks + 34 944358401
E-post: information@osha.europa.eu

http://osha.europa.eu

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

