
Helsefremmende arbeidsplasser  

Hvordan har vi fremmet helse og 
nærvær i Skatteopplysningen Øst? 



Skatteopplysningen 
10.10.14 Folkehelsekonferansen 2014 



Fravær som fortjent? 

• Nei ! 
– Vi ble friskmeldt av både NAV og 

Bedriftshelsetjenesten ( gjennomført 
risikokartlegging av arbeidsmiljøet). 

• Ja ! 
– Vi erkjente at vi ikke stilte de riktige spørsmålene! 

 Vi manglet den fremmende tilnærmingen! 
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 For å kunne mestre 
påkjenninger i livet og 
på arbeidsplassen er en 
person avhengig av at 
tilværelsen er 
begripelig, håndterbar 
og meningsfylt”. 
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Det avgjørende er; at folk 
godkjenner de oppgavene de 
får, at de har betydelig ansvar 
i gjennomføringen, og at det 
de gjør eller ikke gjør har en 
effekt på sluttresultatet”. 

Aaron Antonovsky  

(1923-1994) 

The wake up call…. 



Ledelse! 

«er å skape oppslutning 
om felles målsetning 
gjennom å gjøre det 
meningsfullt»  
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Jan Ketil Arnulf 
 



De beste arbeidsplassene 
• Individ og gruppe skaper merverdi 

• Felles verdier 

• Det finnes tydelige mål, også for individer 

• Opplevelse av sammenheng. Tilværelsen er håndterbar, begripelig og 
meningsfull 

 

• Opplevelse av arbeidsglede 

• Opplevelse av delaktighet 

• Man utvikler kompetansen sin 

• Gode medarbeidersamtaler, som skaper relasjon mellom leder og 
medarbeider 

• Man blir sett og får anerkjennelse 
  

 Langtidsfrisk © 
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…arbeidsglede? 

«På en eller annen måte 
som er umulig å forstå 
er glede smittsomt, 
det samme er det med 
begeistring og kjærlighet»  
   
  Paulo Coelho 

 



”Den virkelige oppdagelsesreisen består  

ikke i å finne fram til nye landskaper, men  

å se på de samme landskapene med nye 

øyne” 
       Marcel Proust  

Individ og gruppe skaper merverdi 
 



”Der det bare er solskinn, blir det ørken.”  
        Sigrun Vågeng 

Kjærlighet er en dyd som bor i viljens innerste rom 
          Martin Lønnebo 



27.10.2014 

Det finnes tydelige mål, for grupper og  for 
individer 

Visste vi om våre medarbeidere lyktes 
på jobb? 

Kunne vi måle det? 



 For å kunne mestre 
påkjenninger i livet og 
på arbeidsplassen er en 
person avhengig av at 
tilværelsen er 
begripelig, håndterbar 
og meningsfylt”. 
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Det avgjørende er; at folk 
godkjenner de oppgavene de 
får, at de har betydelig ansvar 
i gjennomføringen, og at det 
de gjør eller ikke gjør har en 
effekt på sluttresultatet”. 

Aaron Antonovsky  

(1923-1994) 

Opplevelse av sammenheng 



Opplevelse av sammenheng 

Tilværelsen er håndterbar, begripelig og 
meningsfull 

 

Vi har gått fra å beslutte og effektuere, til å spørre, 
inkludere og undre oss sammen. 

 

Vi tilstreber å forholde oss til de svarene vi får. 
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”Life isn’t about waiting for the storm to pass, 

It’s about learning to dance in the rain.” 

Tilværelsen er håndterbar 



Balansen i livet 

Symptomer: 

Overbelastning 

Overtrening 

Søvn Rekreasjon Hvile Kultur Kjærlighet 

Kosthold Harmoni Trim Opplevelser 

Arbeid Trening Plikter 

Symptom: underbelastning 

Det finnes mange motkrefter til stress 
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27.10.2014 Arbeidsmiljødag Skatt Nord-Bodø 
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«Når det er som best tar jeg inn en ny telefon når jeg er klar» 

Delaktighet og involvering 



 
Gode medarbeidersamtaler, som skaper 
relasjon mellom leder og medarbeider 

 Vi gikk fra å spørre:  «Har du hatt utviklings-samtale» -   

til – «Har du hatt nytte av utviklingssamtalene din»? 
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Resultat = ressurser1 x kunnskap2 x kommunikasjon3 x motivasjon4 x meningsfullhet5 
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Vi har forsøkt å bruke formelen for ethvert resultat 



Lean i call-senteret 
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Hva Er Bra? 

Hvordan er det når det 
er Enda Bedre? 

”EB 1” 
Boken ”Helsefremmende ledelse” 
Erik Slinning & Rune Haugen 

Fremme 



Man blir sett og får anerkjennelse 
Gladtavler 
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Jeg tror jeg skal 
forgylle deg! 
 

Hva du kan! Helt utenat!! 
 

Du må behandle selvangivelsen 
min nå! Trenger penger for å 
reise til Kenya eller Thailand for å 
finne meg dame. (mann 60 år) 
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CFO asks CEO:”What 
happends if we invest in 
developing our people 
and then they leave us? 

 

CEO: ”What happens if we 
don`t, and they stay?” 

 

 



Takk for oss  

 

Tonje Faraasen : tonje.faraasen@skatteetaten.no 

 

&  
 

Tom Eliassen: tom.eliassen@skatteetaten.no 
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