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I organisatorisk arbeidsmiljø ligger hvordan enheten har organisert sin virksomhet. I 
det psykososiale arbeidsmiljøet ligger hvordan menneskene ved enheten opplever 
sitt arbeidsmiljø som enkeltindivider og i sosiale fellesskap.  
Den enkeltes opplevelse av det psykososiale arbeidsmiljøet påvirkes bl.a. av 
hvordan enheten har valgt å organisere sin virksomhet. Organiseringen av arbeidet 
og menneskene som arbeider ved enheten påvirker hverandre. 
 

Utfordringer 
 Hvordan sikrer enheten at ansatte har passende arbeidsmengde? 

 Hvordan sikrer enheten at ansatte har passe utfordrende oppgaver? 

 Hvordan sikrer enheten at ansatte får nødvendig opplæring og utvikling ut fra 
alder, kyndighet eller andre forutsetninger? 

 Hvordan sikrer enheten at ansatte har passende innflytelse over egen 
arbeidssituasjon? 

 Hvordan legger enheten til rette for at oppgaver kan løses i samarbeid? 

 Hvilke rutiner for informasjon finnes ved enheten? 

 Hvordan er det praktiske arbeidet med HMS organisert ved enheten (hvem har 
ansvar for hva)? 

 Hvordan sørger enheten for medvirkning fra ansatte i det systematiske arbeidet 
med HMS? 

 Hvilke formelle og uformelle møteplasser har ansatte tilgang til? 

 Hvilke former for sosiale tiltak finnes ved enheten? 

 Hvilken beredskap har enheten for å møte evt. utilbørlig opptreden (rus, 
trakassering, trusler eller lignende)? 

 
 

Krav 
I lov 
AML § 4-2, Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling 
AML § 4-3, Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet 
AML § 4-6, Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne 
 
I forskrift 

Arbeid i kontrollrom 
Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem  
 
 

Hjelpemidler 
 NTNUs veiledning for medarbeidersamtalen 

 NTNUs kurs i gjennomføring av medarbeidersamtale 

 NTNUs kurs i hvordan gjennomføre den nødvendige samtalen 

 NTNUs kurs i kommunikasjon og konflikthåndtering 

 Kartlegging i samråd med Organisasjonsavdelingen eller HMS-avdelingen 

 Seminar med fokus på eget arbeidsmiljø med bistand fra HMS- avdelingen 
 
 

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html#4-2
http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html#4-3
http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html#4-6
http://www.arbeidstilsynet.no/c26981/forskrift/vis.html?tid=27996
http://www.arbeidstilsynet.no/c26981/forskrift/vis.html?tid=28018
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Veiledninger fra Arbeidstilsynet 

Arbeidstakere som nylig har født, er gravide eller ammer – risikovurdering og tiltak  
Organisering og tilrettelegging av arbeidet 
Tilrettelegging av arbeid for arbeidstakere med midlertidig eller varig redusert 
arbeidsevne  
 
Brosjyrer fra Arbeidstilsynet 
Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskel- og skjelettlidelser 
Innleie av arbeidskraft 
Mobbing på arbeidsplassen 
Spise og hvilepauser 
Stress på arbeidsplassen. Gjør noe med det! 
Trekk ved arbeidsmiljøsituasjonen 
  

http://www.arbeidstilsynet.no/c26983/veiledning/vis.html?tid=28047
http://www.arbeidstilsynet.no/c26983/veiledning/vis.html?tid=28033
http://www.arbeidstilsynet.no/c26983/veiledning/vis.html?tid=28041
http://www.arbeidstilsynet.no/c26983/veiledning/vis.html?tid=28041
http://www.arbeidstilsynet.no/c26988/brosjyre/vis.html?tid=28727
http://www.arbeidstilsynet.no/c26988/brosjyre/vis.html?tid=28734
http://www.arbeidstilsynet.no/c26988/brosjyre/vis.html?tid=28752
http://www.arbeidstilsynet.no/c26988/brosjyre/vis.html?tid=28723
http://www.arbeidstilsynet.no/c26988/brosjyre/vis.html?tid=28741
http://www.arbeidstilsynet.no/c26988/brosjyre/vis.html?tid=28946

