
Verksteder for bedre 
arbeidsmiljø



• Forebyggende arbeidsmiljøarbeid

• Redusert sykefravær 

• Redusert frafall

IA-bransjeprogram sykehjem



• Styrker det lokale 
partssamarbeidet

• Identifiserer og løser utfordringer

• Inkluderer ansatte i prosessen

• Utviklet i samarbeid med sykehjem

Hvorfor bruke



● HMS-gruppen er en motor i prosessen, har 

overblikket og sørger for kontinuitet 

● Leder legger til rette for at Oss og vårt kan 

gjennomføres i sin helhet.

● Tillitsvalgte og verneombud motiverer 

personalet for å utvikle sin egen arbeidsplass i 

tråd med ansattes rett og plikt til 

medbestemmelse

● Personalet bidrar med sine opplevelser, idéer 

og forslag til endringer, og å være med å prøve 

ut og evaluere nye tiltak

Hvem har ansvar for hva?



Oss og vårt består av 5 verksteder på 

inntil 2 timer med tilhørende veileder 

og arbeidsark.

Hvordan bruke



I starte-fasen planlegger HMS-gruppen 

prosessen og informerer personalet om hva 

som skal skje. Målet er en felles forståelse 

for hvorfor vi gjør dette, at alle vet 

hvordan de blir involvert og at vi har en 

tydelig plan for gjennomføringen.

Starte



Individuell refleksjon rundt 
forventninger om Oss og vårt

Felles diskusjon rundt forventninger om Oss og vårt, hva som er 
viktig for gruppen og hvordan dere skal lykkes

Felles planlegging av dato, klokkeslett og 
ansvarlige for prosessen og verkstedene 
fremover

Arbeidsark



I utforske-fasen kartlegger vi hvordan vi har 

det på jobb. Vi setter ord på opplevelser 

som påvirker arbeidsmiljøet, og peker ut 

hva som er viktig for at vi skal ha det bra

i jobbhverdagen. Målet er å identifisere 

utfordringer og velge hvilke vi skal 

jobbe med videre.

Utforske



Individuell refleksjon rundt egen 
arbeidshverdag

Felles diskusjon om hva dere gjør som fører til godt arbeidsmiljø Felles diskusjon om hva som er utfordrende og fører til mindre 
godt arbeidsmiljø

Arbeidsark



Utdype
I utdype-fasen går vi dypere inn i de valgte 

utfordringene. Målet er å gjøre dem 

konkrete, spesifikke og håndterlige. Da 

er de et godt utgangspunkt for arbeidet 

med å lage ideer til løsninger i neste fase.



Omformuler årsakene til spørsmål 
som kan besvares i neste verksted

Refleksjon rundt utfordringene som ble produsert i forrige 
verksted som dere ønsker å jobbe videre med

Utdyping av valgte utfordring. Dere skriver årsaker og virkninger 
av utfordringene

Omformuler virkningene til 
spørsmål som kan besvares i 
neste verksted

Arbeidsark



I skape-fasen jobber vi kreativt med å 

skape mange idéer. Vi peker ut idéene 

vi har størst tro på, og bygger dem ut 

til

konkrete løsninger. Målet er å samles

om løsningsforslag som kan testes ut i

neste fase.

Skape



Idemyldring rundt hva som kan være løsningen på 
utfordringen dere har valgt

Prioriter idéene og kategoriser dem etter om de 
kan løses av dere innenfor deres rammer eller 
ikke

Beskriv løsningen tydeligere ved å visualisere den som en tegneserie

Arbeidsark



I teste-fasen planlegger vi hvordan 

løsningsforslaget skal testes. En fanebærer 

pekes ut som ansvarlig for testingen.

Deretter gjennomfører vi testen, og 

vurderer resultatet. Målet er å planlegge, 

gjennomføre og evaluere tester for å 

finne løsninger som bedrer jobbhverdagen.

Teste



Individuell refleksjon rundt løsningen Lag en testplan med detaljene for hvordan dere skal prøve ut løsningen i praksis 

Arbeidsark



Etter at dere har testet løsningen skal dere evaluere om 
dere ønsker å fortsette med tiltaket, endre det eller avslutte.

Etter dere har gjennomført prosessen én gang skal dere evaluere 
hvor i Oss og vårt dere ønsker/behøver å gå tilbake til.

Evaluering



www.ks.no/oss-og-vart

Alt er tilgjengelig på




