




































1. Oversikt formidling fra prosjektet



1. Tabell 1: Formidling fra prosjektet

Nr. Dato  Hva Setting Målgruppe Status 
1 10.05.2016 Prosjektet: 

Hensikt, bakgrunn 
og fremdriftsplan 

HAMU-møte Hovedarbeidsmiljøutvalget 
Troms Fylkeskommune 

Gjennomført 

2 30.08.2016 Prosjektet: 
Hensikt, bakgrunn 
og fremdriftsplan 

Avdelingsmøte NAV 
arbeidslivssenter 

NAV arbeidslivssenter Gjennomført 

3 12-
13.10.2016 

Bakgrunnen for 
prosjektet 

Lederkonferanse Troms 
Fylkeskommune 

Ledere Troms Fylkeskommune Gjennomført 

4 13.09.2016 Bakgrunnen for 
prosjektet 

HR-dagene NHO medlemsbedrifter Gjennomført 

5 29.08.2016 Bakgrunnen for 
prosjektet 

Forelesning 
medisinerstudiet 

Studenter medisiner- og 
tannlegestudiet 

Gjennomført 

6 08.12.2016 Bakgrunnen for 
prosjektet 

Foredrag 
psykologfagmøte 

Psykologer i UNN HF Gjennomført 

7 23.08.2016 
30.12.2016 

Utvidet faglig 
bakgrunn for 
prosjektet 

Forelesning Studenter på bachelornivå 
Institutt for psykologi og 
Handelshøyskolen UiT 

Gjennomført 

8 09.12.2016 Prosjektet: 
Hensikt, bakgrunn 
og fremdriftsplan 

Seminar Studenter fra 
profesjonsstudiet i psykologi 
ved UiT.  

Gjennomført 

9 Fra mai 
2016 

Brosjyre Brosjyren brukes først 
og fremst til rekruttering 
av deltakere. 

Potensielle deltakende 
organisasjoner 

Gjennomført 

10 H-2016 Facebookside: 
Hensikt, bakgrunn 
og fremdrift 

Facebooksiden er aktiv 
og nyheter fra 
prosjektet postes der 
jevnlig  

Potensielle deltakende 
organisasjoner og andre 
interessenter 

Gjennomført 

11 08.05.2017 Oppslag Nettside 
”Verdensdagen for 
psykisk helse 

Nyhetsartikkel (Også 
delt på Verdensdagens 
Facebookside og Mental 
Helse Norges 
Facebookside) 

Allmenn Gjennomført 

12 21.04.2017 Oppslag NHOs 
nettsider 

Nyhetsartikkel Allmen Gjennomført 

13 21.04.2017 Oppslag Nordlys 
(Nord24) 
Elektronisk 

Nyhetsartikkel Allmen Gjennomført 

14 24.04.2017 Oppslag Nordlys 
(Papiravis) 

Nyhetsartikkel Allmen Gjennomført 

15 Juni 2017 Oppslag Sinn og 
Samfunn 

Nyhetsartikkel Allmen Gjennomført 

16 4-6.10.2017 Muntlig 
presentasjon: 
Resultater 

6th European 
Conference on Mental 
Health, Berlin 

Forskning Gjennomført 

17 10.10.2017 Muntlig 
presentasjon og 
paneldebatt: 
Resultater 

Verdensdagen for 
psykiske helse, 
Nationalteateret Oslo. 

Allmen 
Forskning 

Gjennomført 

18 10.10.2017 Radiointervju  NRK nyhetsmorgen Allmen Gjennomført 
19 11.09.2017 Muntlig 

presentasjon 
Resultater 

Høstmøte 
arbeidsmedisinske 
avdelinger (alle fem 
regioner) 

Fagfeller arbeidshelse Gjennomført 

20 13.09.2017 Muntlig 
presentasjon: 
Resultater 

HR-dagen NHO region 
Troms og Svalbard 

NHO ledere Gjennomført 

21 21.11.2017 Muntlig 
presentasjon 
Resultater 

Internundervisning 
Klinisk fag- og 
forskningsavdeling, 

Forskning Gjennomført 



Universitetssykehuset 
Nord-Norge 

22 Desember 
2018 

Media Nyhetsbrev Arbeids- og 
miljømedisinsk avdeling, 
UNN 

Bedriftshelsetjenester, 
fasleger, andre 

Gjennomført 

23 Høsten 2017 Muntlig 
presentasjon 
Resultater 

NHO Vestfold NHO-medlemmer Ikke bekreftet 

24 Mai 2018 Resultater  Publikasjon i 
internasjonalt tidsskrift 
(artikkel – Scandinavian 
Journal of Public 
Health).  

Forskning Artikkel 
innsendt 

25 Mars 2018 Muntlig og skriftlig 
presentasjon 

Kursdager 
arbeidsmedisin 

Ansatte i 
Bedriftshelsetjenester 
helseregion Nord 

Gjennomført 

26 April/Mai 
2018 

Posterpresentasjon 103rd. American 
Conference of 
Occupational Medicine 

Arbeidsmedisinere Gjennomført 

27 07.05.2018 Muntlig 
presentasjon 

Arbeidsmedisinsk møte 
Umeå, Sverige 

Ansatte Arbetsmedicinsk 
avdeling, Umeå, Sverige  

Gjennomført 

28 Juni 2018 Muntlig 
presentasjon 
Resultater 

Regional 
nettverkssamling 
HelseIArbeid 

IA-ansatte Bekreftet  
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– Såvidt vi vet er dette 
det eneste prosjektet 
av sitt slag i Norge.

Martin Øie Jenssen ved UNN 
skal !nne ut hva næringslivsle-
dere kan, og bør kunne, om 
mennesker med psykiske pla-
ger i arbeidslivet.

Om lag 20 prosent av alt lege-
meldt sykefravær i Norge skyl-
des psykiske plager.

Verdens helseorganisasjon 

anslår at depresjon alene vil ut-
gjøre den største sykdomsbyr-
den globalt innen 2030

Men hva kan den nordnorske 
sjefen om arbeidstakernes psy-
ke?

Arbeids- og organisasjons-
psykolog Martin Øien Jenssen 
leder et unikt prosjekt ved Uni-
versitetssykehuset i Nord-Nor-
ge som skal kartlegge lederes 
kompetanse om psykisk helse i 
arbeidslivet.

- Så vidt vi vet er dette det 
eneste prosjektet av sitt slag i 
Norge, sier Jenssen til NHO 
Troms og Svalbards nettside.

Lokal støtte
Han mener ledere har gode for-
utsetninger for å kunne oppda-
ge psykiske plager, oppmuntre 
til å søke hjelp, og å organisere 
tilrettelegging på arbeidsplas-
sen.

Resultatene fra kartleggin-
gen skal kunne fungere som et 
grunnlag for å gi anbefalinger 
til hva et opplæringsprogram 
for ledere bør inneholde og 
hvordan det bør legges opp.

Prosjektet !nansieres av 
NHOs arbeidsmiljøfond og 
UNN. I tillegg bidrar NAV ar-
beidslivssenter og Troms Fyl-
keskommune.

Ifølge forskeren vil kunn-

skap om lederes kompetanse 
om og holdninger til psykisk 
helse og arbeid kunne ha stor 
betydning for hvordan man 
kan arbeide med psykisk helse 
i arbeidslivet. 

Om en klarer å identi!sere 
hvilke utfordringer ledere har i 
møtet med psykiske helseut-
fordringer hos ansatte, vil dette 
kunne legge føringer for tiltak 
som kan settes i verk for å hjel-
pe ledere til i større grad å kun-
ne ivareta de ansatte.

I jobb
Jenssen sier målsettingen er at 
mennesker med psykiske hels-
utfordringer skal kunne være i 

arbeid så lenge som mulig – noe 
som ofte gagner dem selv, ar-
beidsplassen og samfunnet.

- Media har en tendens til å 
fokusere på de sider av jobben 
som kan være skadelig for 
folks helse, og trekker sjeldne-
re fram de sidene ved jobben 
som kan være helsefremmen-
de. For de !este er arbeid en 
nøkkelfaktor i vurderingen av 
egenverdi, identitet og rolle i 
samfunnet og en kilde til sosial 
deltakelse og mening, sier 
Jenssen til nettsiden.

Men først starter kartleggin-
gen. I løpet av kort tid kan lede-
re !nne en spørreundersøkelse 
i mailboksen sin.

 � Martin leder nytt UNN- og NHO-prosjekt:

VIL VITE HVA LEDERNE 
KAN OM PSYKISK HELSE

UNN!PROSJEKT: Arbeids- og organisasjonspsykolog Martin Øien Jenssen leder et unikt prosjekt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge som skal kartlegge lederes kompetanse om 
psykisk helse i arbeidslivet. 

En av lørdagens to Lotto-millionæ-
rer er fra Troms.

- Ja det er her jeg er født og 
oppvokst, men jeg har bodd 
mange steder på Østlandet før jeg 
nå har flytta hjem igjen, sa mannen 
da til Norsk Tipping da de fikk tak i 
ham på telefonen.

- Jeg så det var et ubesvart anrop 
fra Norsk Tipping, og da sjekka jeg 

kupongen. Det var jo artig, sa 
mannen, som ønsker å være 
anonym.

Han hadde levert sine tre faste 
Lotto-kuponger hos Joker på 
Gibostad i dag.

- Jeg har levert de samme 
kupongene i mange, mange år, 
men aldri hatt mer enn fem rette. 
Men det gjelder å ikke gi opp. Om 

du ikke er med, kan du iallfall ikke 
vinne, sa mannen.

- Har du noen planer med 
premien?

- Nei, i grunnen ikke. Jeg har det 
bra, men det kommer vel til å 
dryppe litt på ungene. Vi får se, sa 
den glade, men sindige Troms-
mannen.

Sjekket kupongen før han ringte opp

LINDA  
VAENG SÆBBE
lindavs 
@nordlys.no

Journalist
.NO



Tromsø-bygget koster 310 mill. og står klart om fire
måneder. Disse har søkt på sjefsjobben

Om drøye fire måneder skal det nye helsehuset i Tromsø stå
ferdig og overleveres.

Av: Stian Saur

Tromsø kommune jobber nå med å bygge Helsehuset. Bygget skal koste 310

millioner og skal stå ferdig om fire måneder.

I Helsehuset samler kommunen akuttplasser, korttidsplasser for utskrivningsklare

pasienter, senger for lindrende behandling, rehabiliteringsplasser og ettervern for

psykiatri og rus.

Les mer: Inspiserte bygg for to milliarder: – Men hvordan i all verden får man

vasket vinduene?

Bygget skal inneholde tjenester både før og etter sykehusbehandling til alle

D A G E N S  A N B E F A L T E  S A K E R

Martin leder nytt UNN-prosjekt: - Så
vidt vi vet er dette det eneste prosjektet

av sitt slag i Norge

Martin leder nytt UNN-prosjekt: - Så vidt vi vet er dette
det eneste prosjektet av sitt slag i Norge

Av: Linda Vaeng Sæbbe

Martin Øie Jenssen ved UNN skal finne ut hva næringslivsledere kan, og bør kunne,

om mennesker med psykiske plager i arbeidslivet.

Om lag 20 prosent av alt legemeldt sykefravær i Norge skyldes psykiske

plager.

Verdens helseorganisasjon anslår at depresjon alene vil utgjøre den største

sykdomsbyrden globalt innen 2030

Men hva kan den nordnorske sjefen om arbeidstakernes psyke?

N O R D L Y S  D I G I TA L

INNHOLD
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Tromsø-bygget koster 310 mill. og står klart om fire
måneder. Disse har søkt på sjefsjobben

Om drøye fire måneder skal det nye helsehuset i Tromsø stå
ferdig og overleveres.

Av: Stian Saur

Tromsø kommune jobber nå med å bygge Helsehuset. Bygget skal koste 310

millioner og skal stå ferdig om fire måneder.

I Helsehuset samler kommunen akuttplasser, korttidsplasser for utskrivningsklare

pasienter, senger for lindrende behandling, rehabiliteringsplasser og ettervern for

psykiatri og rus.

Les mer: Inspiserte bygg for to milliarder: – Men hvordan i all verden får man

vasket vinduene?

Bygget skal inneholde tjenester både før og etter sykehusbehandling til alle

D A G E N S  A N B E F A L T E  S A K E R

Martin leder nytt UNN-prosjekt: - Så
vidt vi vet er dette det eneste prosjektet

av sitt slag i Norge

Martin Øie Jenssen ved UNN skal finne ut hva næringslivsledere kan, og bør kunne,

om mennesker med psykiske plager i arbeidslivet.

Om lag 20 prosent av alt legemeldt sykefravær i Norge skyldes psykiske

plager.

Verdens helseorganisasjon anslår at depresjon alene vil utgjøre den største

sykdomsbyrden globalt innen 2030

Men hva kan den nordnorske sjefen om arbeidstakernes psyke?

Arbeids- og organisasjonspsykolog Martin Øien Jenssen leder et unikt prosjekt ved

Universitetssykehuset i Nord-Norge som skal kartlegge lederes kompetanse om

psykisk helse i arbeidslivet.

- Så vidt vi vet er dette det eneste prosjektet av sitt slag i Norge, sier Jenssen til

NHO Troms og Svalbards nettside.

Lokal støtte

Han mener ledere har gode forutsetninger for å kunne oppdage psykiske plager,

oppmuntre til å søke hjelp, og å organisere tilrettelegging på arbeidsplassen.

Resultatene fra kartleggingen skal kunne fungere som et grunnlag for å gi

anbefalinger til hva et opplæringsprogram for ledere bør inneholde og hvordan det

bør legges opp.    

Prosjektet finansieres av NHOs arbeidsmiljøfond og UNN. I tillegg bidrar NAV

arbeidslivssenter og Troms Fylkeskommune.

Ifølge forskeren vil kunnskap om lederes kompetanse om og holdninger til psykisk

helse og arbeid kunne ha stor betydning for hvordan man kan arbeide med

psykisk helse i arbeidslivet. Om en klarer å identifisere hvilke utfordringer ledere

har i møtet med psykiske helseutfordringer hos ansatte, vil dette kunne legge

føringer for tiltak som kan settes i verk for å hjelpe ledere til i større grad å kunne

ivareta de ansatte.

N O R D L Y S  D I G I TA L

INNHOLD
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Tromsø-bygget koster 310 mill. og står klart om fire
måneder. Disse har søkt på sjefsjobben

Om drøye fire måneder skal det nye helsehuset i Tromsø stå
ferdig og overleveres.

Av: Stian Saur

Tromsø kommune jobber nå med å bygge Helsehuset. Bygget skal koste 310

millioner og skal stå ferdig om fire måneder.

I Helsehuset samler kommunen akuttplasser, korttidsplasser for utskrivningsklare

pasienter, senger for lindrende behandling, rehabiliteringsplasser og ettervern for

psykiatri og rus.

Les mer: Inspiserte bygg for to milliarder: – Men hvordan i all verden får man

vasket vinduene?

Bygget skal inneholde tjenester både før og etter sykehusbehandling til alle

D A G E N S A N B E F A L T E  S A K E R

Martin leder nytt UNN-prosjekt: - Så
vidt vi vet er dette det eneste prosjektet

av sitt slag i Norge

Resultatene fra kartleggingen skal kunne fungere som et grunnlag for å gi

anbefalinger til hva et opplæringsprogram for ledere bør inneholde og hvordan det

bør legges opp. 

Prosjektet finansieres av NHOs arbeidsmiljøfond og UNN. I tillegg bidrar NAV

arbeidslivssenter og Troms Fylkeskommune.

Ifølge forskeren vil kunnskap om lederes kompetanse om og holdninger til psykisk

helse og arbeid kunne ha stor betydning for hvordan man kan arbeide med

psykisk helse i arbeidslivet. Om en klarer å identifisere hvilke utfordringer ledere

har i møtet med psykiske helseutfordringer hos ansatte, vil dette kunne legge

føringer for tiltak som kan settes i verk for å hjelpe ledere til i større grad å kunne

ivareta de ansatte.

I jobb

Jenssen sier målsettingen er at mennesker med psykiske helsutfordringer skal

kunne være i arbeid så lenge som mulig – noe som ofte gagner dem selv,

arbeidsplassen og samfunnet.

- Media har en tendens til å fokusere på de sider av jobben som kan være skadelig

for folks helse, og trekker sjeldnere fram de sidene ved jobben som kan være

helsefremmende. For de fleste er arbeid en nøkkelfaktor i vurderingen av

egenverdi, identitet og rolle i samfunnet og en kilde til sosial deltakelse og mening,

sier Jenssen til nettsiden..

Men først starter kartleggingen. I løpet av kort tid kan ledere finne en

spørreundersøkelse i mailboksen sin.

Publisert 21. april 2017

NESTE

Tromsø-bygget koster 310 mill. og står klart om fire måneder. Disse har
søkt på sjefsjobben

N O R D L Y S  D I G I TA L
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Verdensdagen på Nationaltheatret

Et innholdsrikt frokostseminar fant sted på Nationaltheatret.

10. oktober 2017 Grethe Ettung <grethe.ettung@mentalhelse.no>

TEKST: Grethe Ettung  FOTO: Stine Loe Jenssen

På TV2s God Morgen Norge ble Åpenhetsprisen 2017 delt ut. I tillegg ble det en liten reprise på Nationaltheatret i
etterkant.

- I Stormberg finnes det ikke «hull i CV-en»-medarbeidere, bare levd liv, sa landsleder Kristian Kise Haugland da
han overrakte bildet Håp av kunstneren Eva Harr.

Han vektla videre at Stormberg er en suksessfull bedrift som viser god ansettelsespolitikk.

- Denne prisen deler jeg med mine 370 flotte Stormberg-kolleger, konstaterte Olsen.

Han roste Verdensdagen for å vektlegge verdien av å være åpen om psykiske utfordringer, og tørre å snakke om
dem med kolleger eller arbeidsgiver.

Sjekken pålydende kr. 10.000,- valgte Steinar J. Olsen å gi til et krisesenter øremerket tiltak rettet mot barn.

Michael og Veronica 

MENTAL HELSE MENTAL HELSE UNGDOM VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE

ARBEIDSLIVSTELEFONEN
Skriftstørrelse: A A A

Mental Helse

TweetLiker 178

mailto:grethe.ettung@mentalhelse.no
http://www.mentalhelse.no/
http://www.mentalhelseungdom.no/
http://www.verdensdagen.no/
http://www.arbeidslivstelefonen.no/
http://www.mentalhelse.no/nyheter/verdensdagen-paa-nationaltheatret%23
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Neste post på programmet sto Michael og Veronica for. Her med konferansier Pia Beate Pedersen.

Michael Andreassen, P4-radiovert, og Veronica Nilsen, tidligere tolk i Afghanistan og i dag politi, fortalte om sine
erfaringer med å være åpen om psykiske utfordringer og hvordan arbeidsgiver håndterte dette.

Michael har vært åpen om selvmordsforsøk og sitt mangeårige alkoholmisbruk. Da han til slutt måtte kaste inn
håndkleet på jobben fikk han følgende beskjed fra sjefen:

- Vi skal legge alt til rette for deg, bli frisk, jobben har du når du kommer tilbake.

Veronica derimot fikk ingen oppfølging fra Forsvaret etter tiden i Afghanistan hvor hun opplevde at flere nære
venner ble skutt og drept.

- Vi hadde ikke tid til å sørge da vi var der nede. Ingen av oss snakket om de psykiske utfordringene vi hadde.

Etter at kontrakten med Forsvaret gikk ut har Veronica i ettertid jobbet for at de som kommer hjem fra
utenlandsopphold i regi av Forsvaret skal vite hvor de kan ta kontakt når de sliter.

- Da jeg begynte i politiet, var jeg åpen fra dag én. Arbeidsgivere må tørre å ta en sjanse, og la folk få forsøke seg
i jobb. De må heller ikke være redde for å spørre hvordan det går.

Michael la til at arbeidsgiver må lage seg en plan: Hva gjør vi dersom vi ser at noen sliter i tilknytning til rus, spill



etc.

Forskning på ledere 

Videre presenterte psykologspesialist og forsker Martin Øien Jenssen ferske resultater fra undersøkelsen Arbeid
som medisin - om norske lederes holdninger til psykisk helse.
I undersøkelsen trekker lederne fram at tilrettelegging for god psykisk helse i bedriften vil gi gode og lojale
arbeidstakere, samtidig som det vil gi bedriften økt markedsverdi.  

Jenssen peker videre på verdien av mangfoldet på en arbeidsplass, at fremtidens arbeidsplasser må reflektere det
samfunnet vi lever i.

- Blir man flink til å tilrettelegge for mangfoldet nå, er det større sannsynlighet for at man blir bedre til å inkludere
de gruppene som vil bli store i arbeidslivet i fremtiden. Mangfoldet vil sikre at ulike idéer og argumenter kommer
fram.

Lederne ønsket seg også mer informasjon om psykisk uhelse, større åpenhet og økt kunnskap om hvordan de
best kan tilrettelegge arbeidet for dem som sliter.

Samtale i sofaen

Markeringen på Nationaltheatret ble avsluttet med en sofasamtale om åpenhetens konsekvenser. Deltakere var
Steinar J. Olsen, Stormberg, helse- og sosialminister Bent Høie og daglig leder for Mental Helse Hjelpetelefonen,
Aslaug Timland Dale.

- Vi må vokte oss for å ta ansvar for den enkeltes liv og helse. Da passiviserer vi personen. Den enkeltes vilje og
motivasjon må være utgangspunktet for arbeidsgiver når han skal tilrettelegge og gi muligheter. For
arbeidstakerne dreier seg om å gjøre så godt man kan. Arbeid er god medisin, sa Steinar J. Olsen.

Høie vektla det å skape åpenhet rundt psykiske helseutfordringer.

- Å ha slike erfaringer kan være positivt å ta med seg inn i arbeidslivet. Å miste tilknytningen til arbeidslivet over en
lengre periode, kan være tøft. Arbeidsgiverne må ha en strategi i tilknytning til dette.

Aslaug Timland Dale sa seg enig.



- Mange som ringer oss er redde for at arbeidsgiver og kolleger skal få vite om problemene deres. Men vi
oppfordrer dem til å være åpne.

Det er ikke bare arbeidstakerne som er usikre, også arbeidsgivere ringer inn og ber om råd.

- De er usikre på hvor mye de kan spørre den ansatte om.

Olsen mente det viktigste var det å forsøke å tilrettelegge for en god trivsel på arbeidsplassen.

- Erfaringene har vist meg at jeg ikke behøver å være fysioterapeut for å være en god leder for en med rygg- og
nakkeproblemer. På samme måte som jeg ikke behøver å være psykolog for å være en god leder for en med
psykiske helseproblemer.

Ordfører i Oslo Marianne Borgen 

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, var engasjert tilhører på dagens arrangement på Nationaltheatret. Her sammen
med Michael Andreassen og Steinar J. Olsen.

- Verdensdagen for psykisk helse har stor verdi. Alle ønsker seg større åpenhet rundt temaet psykiske
helseutfordringer, mer kunnskap og økt forståelse. Arrangementene rundt om i landet vårt, og i verden for øvrig,
bidrar til det. Det å ha psykiske helseutfordringer blir alminneliggjort.

Borgen er spesielt opptatt av barn og unges psykiske helse.

- Jeg er bekymret. Vi snakker jo om generasjon prestasjon, og kravene om å prestere, å bli veid og målt, utgjør for
mange et altfor stort press. Vi må ha mer debatt rundt dette, og det må bli legitimt for barn og unge å fortelle om
hvordan de har det, konstaterer hun.

Borgen mener Verdensdagen drar opp flere viktige problemstillinger. Hun viser til Åpenhetsprisvinner Steinar J.
Olsen i Stormberg, en arbeidsgiver som lytter til medarbeiderne sine og bryr seg om dem.  

- Jeg tror vi i Oslo kommune kan bli flinkere til å tilrettelegge slik at folk som har psykiske utfordringer kan stå i
arbeid. Dessuten må kontakten mellom arbeidsgiver og helsevesen bedres, vi må snakke mer sammen. Likeledes
er det viktig å finne ut av hva som er årsaken til at folk sliter, og om det er noe vi kan gjøre for å forebygge. Vi må
ta oss tid til å sette oss ned og stille dem det gjelder spørsmål, være positivt nysgjerrig, vise omsorg og bry oss.
For så å jobbe videre derfra med å tilrettelegge og finne gode løsninger. 



   
 Foto: Colourbox.com 
 
 
 
 

Oppdatering om prosjektet Psykisk helse i arbeidslivet- Kartlegging av lederes 
kompetanse om og holdninger til, mennesker med psykiske plager i arbeidslivet 

Hensikten med prosjektet har vært å utforske lederes kompetanse om og 
holdninger til ansatte med psykiske helseutfordringer. Ledere befinner seg i 
frontlinjen når det gjelder det å oppdage psykisk uhelse, oppfordre til 
hjelpesøkende atferd, og å organisere tilrettelegging på arbeidsplassen. Dette er et 
svært viktig tema, da tallene viser at omtrent halvparten av oss i løpet av livet vil 
oppleve symptomer som tilfredsstiller diagnosekriteriene for en psykisk lidelse. 
Psykiske plager fører med seg betydelige kostnader, ikke bare for individet, men 
også for arbeidsgivere og for samfunnet for øvrig. Flere og flere peker nå på at 
håndtering av psykiske plager i større grad enn tidligere må orienteres rundt 
arbeidslivet. Grunntanken i prosjektet er at arbeid er en direkte og indirekte kilde 
til helse (arbeid som medisin), og at det å opprettholde arbeid i perioder med 
plager vil kunne være gunstig for individet, organisasjonen og samfunnet. I løpet av 
prosjektet er det gjennomført dybdeintervjuer med ledere. I tillegg har det blitt 
gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant ledere fra privat og offentlig 
sektor. Foreløpig kan vi si at: 

1. Lederne som deltok i prosjektet er positive til å gjøre individuelle 
tilrettelegginger for ansatte med Psykiske helseutfordringer. Men de 
opplever ofte at sykemeldinger blokkerer for muligheten til 
tilrettelegging. 

2. For vanntette skott mellom arbeidsliv og helse 
a. Lederne ønsker mer kontakt med helsevesenet. Først og 

fremst fastlegen. 
b. I tillegg ønsker lederne noen å snakke med disse 

problemstillingene. 
3. Kunnskaps-/kompetansegap i arbeidslivet (om helse). 

a. Generell kompetanse om psykiske helseutfordringer. 
b. Kompetanse om individets forutsetninger til å utføre 

arbeidsoppgaver. 
4. Kunnskaps-/kompetansegap gap i helsevesenet (om arbeid og dets 

betydning for helse). 
 
Prosjektleder psykologspesialist 
Martin Øien Jenssen var invitert til 
å snakke om prosjektet på 
Verdensdagen for psykisk helse i 
Oslo 10. Oktober i år, et nasjonalt 
arrangement hvor blant andre 
helseminister Bent Høie var 
tilstede.  

                                           Foto: Grethe Ettung  www.mentalhelse.no 

 
 

Kurs, konferanser 
 og møter 

 
Arbeids- og miljømedisinsk 

 avdeling (AMA): 
 

AMAs kursdager 2018 

13-14 mars 
Tromsø 

 
Arbeidshelse – kunnskap i teori 

og praksis 

AMAs kursdager 2018 vil ta for seg 
ulike tema som vi har forsket på eller 
jobbet mye med. Vi ønsker å dele det 

vi har lært oss og funnet ut om 
viktige tema som ledelse, 

prøvetakingsstrategi, 
helseutfordringer og forebygging i 

sjømatindustri, lystgasseksponering, 
vibrerende verktøy, støv og 

nanopartikler, nøttefrie 
skoler/arbeidsplasser, holdninger til 

og tilpasning av verneutstyr, 
uforklart og uavklart arbeidshelse og 
lyd/ulyd i arbeidsmiljøet med mer.  

Program og påmeldingsinformasjon 
kommer 

Hold av datoene! 

 

Kurs, andre aktører: 

NIVA-kurs om fertilitet, graviditet og 
arbeidsmiljø 

Malmö 16.-19. april 2018. 

Kurset kan være viktig for deg 
dersom du forsker eller har 

prosjektarbeid på dette feltet. Også 
du som arbeider med tilrettelegging 

av arbeidet for gravide eller med 
regelverk og internkontrollrutiner for 

gravide i arbeid kan ha nytte av 
kurset. 

Påmelding via www.niva.org 

 

 

 
Nyhetsbrev fra Arbeids- og 

Miljømedisinsk Avdeling (AMA) 
Nr. 2 - 2017 

http://www.niva.org/


Prosjektet har vært finanisert gjennom NHOs arbeidsmiljøfond og går nå mot slutten 
av sin opprinnelige periode, og vi håper å kunne følge opp de spennende og viktige 
resultatene.  
 
For spørsmål eller mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder 
martin.oien.jenssen@unn.no 
 
 
Nytt forskningsprosjekt:  
SCINDEEP – Safety Challenges for Industries: DErmal Exposure to nanosized Particles 
SCINDEEP-prosjektet skal se på hudeksponering for nanopartikler fra støv og røyk i 
norsk metallegerings- og gruveindustri og i brannvesenet. Dette er yrker hvor folk 
jobber under forhold hvor det er risiko for å bli utsatt for nanopartikler fra såkalte 
diffuse utslipp i arbeidsatmosfæren. I denne sammenhengen kalles ofte 
nanopartikler for ultrafine partikler (UFP). Enhver som 
noen gang har sett en brannmann, en gruvearbeider 
eller en smelteverksarbeider etter endt skift, vet at 
hudeksponering ofte er omfattende i disse yrkene. 
Likevel har hudeksponering fått liten oppmerksomhet 
og per i dag vet vi lite om i hvor stor grad dette er et 
helseproblem.                                                                                  Foto: Colourbox.com 

Prosjektet skal ta for seg viktige aspekter ved risikovurdering og 
risikohåndtering knyttet til dette temaet:  

1) Kvantifisering og karakterisering av luftbårne UFP, samt karakterisering av 
partiklene som fester seg på arbeidernes hud.  
2) Undersøke om UFP som fester seg til huden krysser hudbarrieren, om 
andre kjemiske forbindelser som sitter på partiklene kommer inn i kroppen, 
samt å undersøke om eksponeringen av huden forårsaker helsepåvirkninger 
hos de utsatte arbeidstakere.  
3) Studere og sammenligne hvordan risikokommunikasjon om UFP-
eksponering påvirker sikkerhet og atferd i de tre bransjene.  

SCINDEEP-prosjektgruppen er tverrfaglig med kompetanse fra industriell 
prosessteknologi, yrkeshygiene, arbeidsmedisin, dermatologi, patologi, kjemi og 
psykologi. AMA leder prosjektet men har med seg både miljøgiftslaboratoriet og 
patologisk avdeling ved UNN samt SINTEF og NTNU i Trondheim. Det skal tilsettes en 
PhD-kandidat og en Post.doc i prosjektet som starter opp mot slutten av 2018. 
Prosjektet er finansiert gjennom forskningsrådets program NANO2021 
For mer informasjon, kontakt marit.nost.hegseth@unn.no 
 
 
Norsk-russisk nettverk innen yrkeshygiene 
I samarbeid med UiT og NTNU har AMA inngått en avtale med North West Public 
Health Research Center i St. Petersburg om et norsk-russisk nettverk innen 
yrkeshygiene. Nettverket «Occupational Hygiene in the North” er finansiert av Det 
Norske Universitetssenter i St. Petersburg for en tidsperiode på 
ett og et halvt år. Fokus på nettverket vil være å utforske likheter 
og forskjeller innen yrkeshygiene i de to landene, samt planlegge 
felles forsknings- og undervisningsprosjekter. Gruppen hadde sitt 
oppstartsmøte i St. Petersburg i august og vil invitere til et møte i 
Tromsø i mars 2018.                                                                                  Foto: Colourbox.com 
 
 
 
 
 
 
 

Nytt fra AMA 
 

Vi har fått fire nye leger i 
spesialisering på avdelingen i både 

full- og deltidsstilling: 
 

 
Marte Eilertsen Holman har 

tidligere jobbet ved 
Kreftavdelingen på UNN og har en 
PhD fra UiT om tumor hypoxi og 

hypoksiske markører i ikke-
småcellet lungekreft. 

 

  
Waleed Ben Saleem har jobbet som 
allmenlege i syv år og er på AMA 

som en del av spesialistutdanningen 
i allmennmedisin. 

 

 
Krister Aune Teigen har jobbet som 

allmenlegevikar og ønsker nå å 
spesialisere seg i arbeidsmedisin.  

 

 
Petri Eskonsipo  

har jobbet som bedriftslege i snart 5 
år og er på AMA for å få 

gjennomført siste delen av 
spesialistutdanningen sin. 

 
 

Tidligere i år har RAAO fått Ann 
Helen Bismo som kontorfaglig 
konsulent, Vibeke Hansen som 

sykepleier og Benedicte Fjalstad 
som ernæringsfysiolog i 50% 

stilling. 

 

mailto:martin.oien.jenssen@unn.no
mailto:marit.nost.hegseth@unn.no
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://frisk-bht.custompublish.com/petri-eskonsipo.5207158.html&psig=AOvVaw1p7rPcMZxz0J5xYUR6symZ&ust=1512544290547336
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVutyaovXXAhWhE5oKHeTyCZYQjRwIBw&url=https://www.patriotisk.no/products/vennskaps-pin-norge-russland&psig=AOvVaw3rtg1mgTVJ1VXae2brL4dk&ust=1512645614856950


 
 
Offisiell åpning av Regionalt Senter for Astma, Allergi og Overfølsomhet (RAAO)  
 
Regionalt Senter for astma, allergi og overfølsomhet ved UNN ble offisielt åpent 
9.10.2107. Senteret er et regionalt klinisk behandlings- og kompetansesenter. Det 
dekker området nord for det de øvrige sentrene i Norge som finnes i Trondheim, 
Bergen og Oslo. Pasienter med astma, allergi og andre overfølsomhetsreaksjoner 
har ofte komplekse sykdomsbilder som krever tverrfaglig utredning for å sikre en 
helthetlig utredning og behandling. Dette ivaretas på senteret som per dags dato 
har følgende ansatte: Tre leger i 
deltidsstillinger (allergologer og 
dermatolog), en ernæringsfysiolog i 
40%, to sykepleiere og en kontoransatt. 
I tillegg er det samarbeid med relevante 
kliniske avdelinger, slik som 
lungeavdelingen og gastroenterologi på 
UNN. Det er også stor fokus på det 
regionale samarbeidet med sykehus og 
andre helsetjenester i hele Nord-Norge. 
Senteret er en seksjon i Arbeids- og 
miljømedisinsk avdeling, Hjerte- og 
lungeklinikken.  
 

Leder for RAAO, Martin Sørensen (til venstre) og 
sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen klipper snoren til det nye 
senteret (Foto: Per-Christian Johansen, UNN) 

 
3 nye PhD ved avdelingen 
Thor Eirik Eriksen, Martin Sørensen og Marte Thomassen har avlagt sine 
doktorgrader i september og november i år: 

Thor Eirik har jobbet med en filosofisk utforskning av ulike tilnærminger til 
og forståelser av det å være et (arbeidende) menneske. Tematisk utgangspunkt var 
medisinsk uforklarte symptomer og blant annet hvordan slike tilstander kan 
relateres til sykefravær.  

Martin beskriver i sin avhandling prevalensen av allergisk sykdom blant 
unge, inkludert assosiasjoner mellom allergisk sykdom og Staphylococcus aureus. 
Videre har han sett på kryss-reaktiviteten hos barn med fiskeallergi og 
anvendbarheten av eksisterende og nye tester for fiskeallergi. Han vant også nylig 
en pris for fremragende forskning innenfor pediatrisk allergologi under 
Helsedirektoratets konferanse «Allergifrisk» i November. 

Marte så på eksponering hos arbeidere i konge- og taskekrabbeindustrien i 
Norge. Hun undersøkte sentrale komponenter i bioaerosoler fra pustesonen til 
arbeiderne, forekomsten av astma og luftveissymptomer samt arbeidernes 
sensibilisering for allergener fra skalldyr. 
 

           
Thor Eirik Eriksen                Marte Thomassen                Martin Sørensen 
Foto: Marit Nøst Hegseth           Foto: Marit Nøst Hegseth           Foto: Karin C. Lødrup Carlsen 

**** 

__________________________ 
 

Vår internettside 
www.unn.no/ama er under 

utarbeidelse og er ikke alltid 
oppdatert. Hvis du ikke 

finner det du lurer på der 
kan du kontakte oss på e-post 
eller også via facebooksiden 
vår. Der vil vi til enhver tid 
legge ut informasjoen om 

aktuelle aktiviteter og 
lignende. 

 
Vi tilbyr hospitering og 

annen opplæring ved behov. 
Hvis du er interessert, ta 
kontakt på ama@unn.no 
Eventuelt amaip@unn.no 

 
 

 
Lik vår facebookside og få 

oppdatert informasjon: 
https://www.facebook.com/ama.unn/ 

 
 
 

Ansvarlig redaksjon: 
Jan Vilis Haanes, avdelingsleder 

Marit Nøst Hegseth, PhD / 
Yrkeshygieniker 

Anje Christina Höper, Lege i 
spesialisering / PhD 

 
Arbeids- og miljømedisinsk 

avdeling, UNN HF, Tlf. 77 62 73 
60 

Besøksadresse 
Fløy E1, plan 4 

Sykehusveien 38 
9019 Tromsø 

 
__________________ 

GODT ARBEID ER 
GOD HELSE 

__________________ 
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a. Dokumentasjon på presentasjon. 
b. Presentasjon  
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Jenssen Martin Øien

Fra: lauri.kuosmanen@evipro.fi
Sendt: 27. mai 2017 14:25
Til: Jenssen Martin Øien
Emne: Your abstract to ECMH 2017

Dear Author, 
 
On the behalf of scientific committee of 6th European Conference on Mental Health, I am pleased to inform you 
that your abstract is now peer-reviewed and is accepted as an oral presentation in our conference. 
 
Abstract title: Managers` attitudes towards, and knowledge about employees with mental health challenges. 
 
We are happy to see you presentation and we are sure it will receive positive attention among the participants! 
 
Please remember to register to the conference through our registration system. You are required to register and pay 
the registration fees according to the timetables of the conference registration. If registration and payment have 
been not received by August 20, 2017, the presentation will be removed from the program and not included in the 
conference abstract book. 
 
Please notice that time-tables for abstract submission, registration and hotel bookings are much tighter compared 
to earlier conferences. Berlin is a very busy conference city thus all bookings need to be made at very early stage. 
 
Please inform your colleagues and friends about the conference: 
www.ecmh.eu 
 
See you in Berlin! 
 
Mr. Lauri Kuosmanen 
Adjunct Professor, PhD, RN, FEANS 
6th European Conference on Mental Health Secretary, Scientific Committee 
Email: ecmh.abstract@evipro.fi 
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Managers` attitudes towards, and 
knowledge about employees with 
mental health challenges 

Martin Øien Jenssen, Organisational psychologist
University Hospital of North-Norway

Photo:	 www.colourbox.com

#takehomemessage

”MIND THE GAP(S)”

• Work & Health Gap • Kowledge Gap

2057	 words

Photo:	 www.colourbox.com

About the project
• Financed by The Confederation of Norwegian Enterprices 

(NHO). Budget around €70 000
• Basic idea of the project is that work is a direct and indirect 

source of health. To maintain work in periods of strain will 
benefit the individual, the organisation and the society.

• Work as medicine.
• The purpose of the project is to explore managers� knowledge 

of and attitudes towards employees with mental health 
challenges.
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OECD Report 2015

• The management of psychiatric disorders must to a 
larger extent be sentered around working life.

• Entry point for action must be before sick leave.
• Managers and primary physicians front line actors.

OECD.	 (2 0 1 5).	Men tal 	Heal th 	and	Wo rk.	Fi t Mind ,	Fi t Job .	From	Eviden ce to 	Practice in 	Mental 	Heal th 	and 	

Wo rk.	OECD	P ubl ish ing.	http ://do i.org/1 0 .1 78 7/9 78 92 642 28 28 3-en

Questionnaire … 143 items/398 managers

• 178 men and145 women (75 unanswered)
• 332 private sector, 66 public sector
• Age 16 to 69, but 63,5% in age group 40-59 years
• Years as manager 0 to 42 years, mean15,8 years
• Selected group

– Response rate private sector: approx. 10-15%
– Response rate Public sector: approx. 40%

1184	 words

66,1 %

15,8 %

17,8 %

Do	you	feel	more	people	are	
struggling	 with	mental	disorders	

now	than	10	years	ago?

Yes

No

Don't	 know

80,9	%

10,3 % 8,0 %

Do	you	feel	there	is	a	greater	
degree	of	openness	about	mental	
disorders	in	the	workplace	now	

than	it	was	 10	years	ago?

Yes

No

Don't	 know

From the questionnaire…

Openness and knowledge (author translation …)

- ”I	don’t	 know	anyone	 in	my	organisation	 who	s truggles 	 with	
”mental	 illness”.	No-one	asks 	and	no-one	tells .	Individual	
adaptations 	 are	not	 the	 problem”

- ”It	is 	very	important	 that	 there	 is 	opennes 	(detailed	 knowledge	
about	 diagnos is 	is 	not	 necessary)”

- ”Increased	 knowledge	about	 how	
managers 	 can	act	 with	regards 	 to	 different	
mental	 health	 challenges ,	and	 what	 can	be	
expected	from	 the	individual	 employee.”

-”Access 	to	diagnos is ,	conversation	 with	GP	and	 a	
mentor/counseling	 service.	Maybe	 in	combination	 with	
a	bas ic	course	in	mental	 health.”

- Information	 campaigns ,	classes ,	reduce	

s tigma,	make	 normal,	 information	 about	

where	 to	 get	help	 …

”What I say and what I do …”

21,9	%

53,8 %

10,8 %
0,3 % 0,3 %

0,0 %

20,0	%

40,0 %

60,0 %

Employees	 should	be	open	about	

their	mental	 health	challenges.

8,0 %

38,9	%

24,6 %
12,6 %

1,5 %
0,0 %

20,0	%

40,0 %

60,0 %

If 	I	had	a	 depression,	I	 wouldn’t	

tell	 anybody.
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”What I say and what I do …”

1,8 %
8,5 %

25,9	%

38,4 %

12,1 %

0,0 %

20,0	%

40,0 %

60,0 %

Potential	employees	 should	be	

open	about	any	mental	health	

challenges	 prior	to	employment.

0,5 %
15,3 %

39,2 %
26,4	%

2,3 %
0,0 %

20,0	%

40,0 %

60,0 %

Most	people	would	not	employ	

someone	they	 knew	had	been	

depressed.

- ”Feedback	from	 GP	on	 what	is 	poss ible	in	
the	 case	of	the	individual	 employee.”

- ”We	are	willing	 and	able	to	 make	adaptations 	 for	
employees .	It	 is 	unfortunate	 for	 both	 employee	and	
company	 with	100%	 s ick	leave.”

- ”The	role	 of	the	 GP	should	be	changed.	 I	have	
been	HSE	 in	an	 organisation	 with	 approximately	
3500	 employees 	for	 8	years .	I	have	never	 been	
contacted	 by	a	GP.”

- ”Collaboration	 with	 the	GP	– that	 he/she	
participates 	 in	talks 	 and	meetings ,	 ins tead	of	
allowing	 100%	s ick	leave!!”

- ”To	be	contacted	 by	GP	or	psychologis t.	As 	 managers 	 we	
have	lots 	of	 information	 that	 can	 be	shared	[with	 health	
care	personnel]	 so	that	 treatment	 and	results 	 can	be	
measured.”

Work/health gap (author translation …)

The need for help/knowledge …

4 ,8  %

3 1 ,9 	% 3 2 ,9 	%

1 5 ,3  %

3 ,5  %

0 ,0  %

2 0 ,0 	%

4 0 ,0  %

6 0 ,0  %

Strongly	

d isagree

Disagree Neith er	o r Agree Strongly	

agree

I	feel	 I	have	the	 necessary	 skills 	to	

handle	 mental	 health	 challenges 	 in	

employees .

1 ,8  %

1 6 ,8  %

2 6 ,4 	%

4 1 ,5  %

1 2 ,3  %

0 ,0  %

2 0 ,0 	%

4 0 ,0  %

6 0 ,0  %

Strongly	

d isagree

Disagree Neith er	o r Agree Strongly	

agree

I	need	 someone	 to	talk	 to	 about	 this 	

topic	 (counselor/ tutor/mento r)

Weaknesses …

• Selected group
• Low response rate.

– Questionnaire too long (too many items).
– Lots of very small organisations.
– Questionnaire distributed without extensive anchoring in the 

organisations.
• The questionnaire is an intervention in itself.
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Jenssen Martin Øien

Fra: mlunn@acoem.org
Sendt: 15. mars 2018 20:44
Til: Jenssen Martin Øien
Kopi: maillog@ConferenceHarvester.com
Emne: 2018 AOHC - Abstract Poster Notification

 
 
Dear Dr. Jenssen:  
 
On behalf of the American College of Occupational and Environmental Medicine (ACOEM), I am 
pleased to inform you that your abstract entitled "Managers' Knowledge of and Attitudes Towards 
Employees with Mental Health Challenges 
" has been accepted for a poster presentation at the 2018 American Occupational Health 
Conference (AOHC).  
 
AOHC 2018 is ACOEM’s 103rd annual meeting and is the premier professional meeting for 
physicians and other health care professionals who have an interest in the fields of occupational 
and environmental medicine. The conference is scheduled for April 29-May 2, 2018 in New 
Orleans, LA.  
 
IMPORTANT: As the contact author you are also considered the presenting poster author, unless 
you inform us otherwise. As contact author you are the only individual that ACOEM will contact 
regarding conference and poster details.  
 
YOUR POSTER NUMBER is the 3-digit code that appears just prior to your abstract's title. 
 
Please log onto the AOHC Conference Harvester to begin completing your tasks:  
 
PLEASE LOG ONTO THE CONFERENCE HARVESTER TO BEGIN COMPLETING THE 
FOLLOWING TASKS:  
1. Your presentation schedule  
2. Confirmation of participation – Please RSVP by Friday, March 30, 2018  
3. Submit Your Poster – Electronic Submission  
4. Prepare and Print Your Poster – Onsite Physical Poster for Poster Board Presentation  
5. Conference Registration and Hotel information  
 
PLEASE SEE BELOW FOR YOUR LOG-IN AND PASSWORD:  
AOHC 2018 POSTERS SITE: 

URL: https://www.ConferenceHarvester.com/harvester2/login.asp?EventKey=CWHBFLRR 

Username: martin.oien.jenssen@unn.no  

Password (Access Key): H W E V G E C T   

https://www.ConferenceHarvester.com/harvester2/login.asp?EventKey
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Thank you,  
Mary F. Lunn  
ACOEM/AOHC Conference Coordinator  

 



Manager’s knowledge of and attitudes towards 
employees with mental health challenges 

Background 
During the course of our lifetime, about half of us will 
experience symptoms qualifying for the diagnostic criteria of a 
mental illness. Depression alone will constitute the greatest 
burden of disease worldwide by 2030.  
 
OECD has suggested that member countries should focus 
their efforts regarding mental health around working life.  
 
A shift in focus as proposed by OECD will make managers 
key players in dealing with mental health issues as they are in 
the frontline with regards to discovering illness, promoting 
help-seeking behaviour and implementing and monitoring 
special needs considerations at the workplace.  
 
For most people, work is a key factor in their assessment of 
self-worth, identity and role in society. For the individual, the 
benefit of work will be increased wellbeing, better health and 
increased satisfaction. For the organisation, healthier 
employees and decreased absence and turnover. For society 
it is critically important to maintain a healthy working 
population. 

Results 
Participants expressed a need for more knowledge about 
work and mental health on two different levels:  

•  First, it is clear from the results that the participants feel 
the need for more knowledge about mental health and 
work on a general level.  

•  Second, the participants feel they need to know more 
about the individual, and his/her prerequisite/abilities to 
perform some or all of the tasks required. 

Jenssen, MØ*, Vangberg, HC,  
Department of Occupational and Environmental Medicine, University Hospital of North-Norway 

 
*Corresponding author: martin.oien.jenssen@unn.no 

Aim 
Explore managers´ knowledge of and attitudes towards 
employees with mental health problems. The results of the 
project will be used to make recommendations with regards to 
the content and design of training programs aimed at 
managers. 

Method 
•  In-depth interviews conducted with 14 managers targeted 

for their knowledge about the issue.  
•  Electronic questionnaire about mental health and work 

administered to top-level managers in the private sector, 
and mid-level managers in the public sector in Norway 
(N=398)  

#takehomemessage: 
•  MIND THE GAP(S) 

 
Discussion and Conclusions 
A better system for collaboration between health services and 
and working life is needed. In particular, we must find a way to 
make the health personnel (GPs) more involved with the 
working life of their patients.  
 
Participants expressed a need for someone to talk to about 
challenges in dealing with employees with mental health 
challenges. 
 
GAPS 

•  In collaboration between Health and Work 
•  Knowledgegap in Work about Health 
•  Knowledge gap in Health about Work 

- ”Feedback from GP on 
what is possible in the 
case of the individual 

employee.” 

”To be contacted by 
GP or psychologist.” 

”We are willing and 
able to make 
adaptations for 
employees.” 

”It is unfortunate for 
both employee and 
company with 100% 
sick leave.” 

Suggestions from managers 

All images: www.colourbox.com 
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We’ve offered the Raleigh community 
space-saving solutions for the past 10 
years. We recommend Northwind Traders 
to anyone who will listen to us.  They 
helped us reclaim over 700 square feet of 
our house!” - Annie D. Balitmore 

PSYKISK HELSE I  
ARBEIDSLIVET 

 
Kartlegging av lederes  

kompetanse om, og  
holdninger til, mennesker 

med psykiske  
plager i arbeidslivet 

 

«No single activity conveys a sense of self 

more so than work. Work influences how 

and where one lives, it promotes social con-

tact and social support, and it confers title 

and social identity.» 

Stuart, H. (2003). Stigma and work.  
Heathcare papers), 5, 2 pp. 102. 

Hvordan kan du bidra? 
Dersom du er leder i en deltakende organisasjon 
vil du om kort tid motta en epost med en fore-
spørsel om å delta i spørreundersøkelsen. Vi setter 
stor pris på om du tar deg tid til å besvare den.  

Dersom din organisasjon ikke har avtalt å delta i 
undersøkelsen, men du gjerne vil bidra, kan du ta 
kontakt med prosjektleder. 

Nøkkelpunkter  
x� Undersøkelsen er anonym og det finnes ingen 

måte å identifisere dine svar på. 

x� Utfylling tar ca. 15-20 min. 

x� Det finnes ingen rette eller gale svar, det er din 
oppfatning som teller. 

Hvem vi er 
Prosjektet er et samarbeid mellom Arbeids– og 
miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge og NHO’s arbeidsmiljøfond. 

I tillegg har vi et samarbeid med NAV arbeidslivs-
senter og Troms Fylkeskommune. 

Kontakt oss 
Arbeids– og miljømedisinsk avdeling 
Universitetssykehuset Nord-Norge 

Postboks 16, 9038 Tromsø 
 

https://www.facebook.com/arbeidsommedisin 
 

Prosjektleder: Martin Øien Jenssen 
martin.oien.jenssen@unn.no 



Instrumenter 
Det skal gjennomføres en spørreundersøkelse blant 
2-300 ledere i private og offentlige organisasjoner i 
Nord-Norge. Undersøkelsen vil ta 15-20 minutter å 
fylle ut. 

I tillegg ønsker vi å gjennomføre intervjuer med 10-
20 ledere av ca 30 –45 minutters varighet. 

Alle data vil bli behandlet konfidensielt. 

Vitenskapelig formidling: 
x� Publisert artikkel i internasjonalt vitenskapelig

tidsskrift. 

x� Presentasjon på internasjonal vitenskapelig kon-
feranse. 

Annen formidling 
x� Brosjyre tilgjengelig for deltakere i prosjektet og

for NHO`s medlemsbedrifter. 

x� Presentasjon av resultater i undervisning.

Om prosjektet 
Grunntanken i prosjektet er at arbeid er en direkte 
og indirekte kilde til helse, og at det å opprettholde 
arbeid i perioder med plager vil kunne være guns-
tig for individet, organisasjonen og samfunnet.  

Hensikten med prosjektet er å kartlegge lederes 
kompetanse om og holdninger til ansatte med 
psykiske helseutfordringer. Ledere befinner seg i 
frontlinjen når det gjelder det å oppdage psykisk 
uhelse, promotere hjelpesøkende atferd ,og å orga-
nisere og monitorere tilrettelegging på arbeidsplas-
sen. 

Resultatene fra kartleggingen skal kunne fungere 
som et grunnlag for å gi anbefalinger til hva et 
opplæringsprogram for ledere bør inneholde og 
hvordan det bør legges opp. 

Målsettingen er at mennesker med psykiske helsut-
fordringer skal kunne være i arbeid så lenge som 
mulig, til det beste for seg selv, arbeidsplassen og 
samfunnet. 

Bakgrunn 
I løpet av livet vil halvparten av oss tilfredsstille 
diagnosekriteriene for en psykisk lidelse. Verdens 
helseorganisasjon anslår at depresjon alene vil ut-
gjøre den største sykdomsbyrden globalt innen 
2030.  

Psykiske plager fører med seg betydelige kostnader, 
ikke bare for individet, men også for arbeidsgivere 
og for samfunnet for øvrig.  

Arbeid som medisin 
For de fleste er arbeid en nøkkelfaktor i vurdering-
en av egenverdi, identitet og rolle i samfunnet—en 
kilde til sosial deltakelse og mening.  

Flere og flere peker nå på at håndtering av psykiske 
plager i større grad enn tidligere må orienteres 
rundt arbeidslivet. 

For individet vil gevinsten av arbeid ligge i økt vel-
være, og bedre helse og trivsel. For organisasjonen 
vil det bety friskere ansatte, lavere sykefravær og 
lavere turnover. For samfunnet er det kritisk viktig 
å opprettholde en frisk arbeidsfør befolkning.  

Alle bilder: www.colourbox.com 
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Prosjektleder: 
Psykologspesialist Martin Øien Jenssen, 

martin.oien.jenssen@unn.no 
Arbeids- og Miljømedisinsk Avdeling,  

Universitetssykehuset Nord-Norge 
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