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HEIA-dag 
Revitalisering av HEIA-grupper 

10-faktor medarbeiderundersøkelse 
Raufoss, 12. april 2018 

 



Opplegg 
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• Innledning ved rådmannen: 
– Hvorfor så sterkt fokus på helsefremmende arbeid, samhandling på 

arbeidsplassene og revitalisering av HEIA-gruppene? 

– Målsetting for revitalisering av HEIA-gruppene 

– KLP sitt arbeidsmiljønettverk – vi er med! 

– HEIA-gruppenes organisering og oppgaver 

 

• 10-faktor medarbeiderundersøkelse: 
– Innledning ved rådmannen – presentasjon av overordnede resultater 

for Vestre Toten kommune 

 

– Ingelin Burkeland fra KS leder en økt på 2,5 time med følgende 

temaer: 
• Kort repetisjon av hva 10-faktor medarbeiderundersøkelse er… 

• Hvordan tolke og anvende resultatene i egen enhet? 

• Introduksjon av  verktøy og anbefaling av oppfølging i egne enheter 

 

 



Kommunesektoren når ikke målene i IA-avtalen 
(Utvikling 2001-2017): 
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•   

  

  

 
 



Hva skaper de gode arbeidsmiljøene? 
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«Tror du det er firmahytter og kake på fredager som er det viktigste 
for et godt arbeidsmiljø? Da må du tro om igjen, ifølge Pål Molander, 
direktør i STAMI 
 
Han mener et godt arbeidsmiljø handler om hvordan vi jobber – og 
er ikke i tvil om at det er lønnsomt å ha fokus på dette. 
– Et godt arbeidsmiljø er et kinderegg med tre gevinster: Det gir verdi 
for samfunnet, den enkelte medarbeider og ikke minst for 
virksomhetene, sier Molander. 
 
Nyere forskning viser at bedrifter med gode arbeidsmiljøforhold, 
skapt av kunnskapsbaserte tiltak, er mer effektive og produktive».  
 
 
 
www.stami.no  

http://www.stami.no/


De fem gode rådene  
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1. Unngå rolleuklarhet 
Å stå i en arbeidssituasjon over tid hvor ansvarsforhold er uavklart er 

belastende. 

 

Virksomheter med stor grad av rolleuklarhet gir krevende 

arbeidsmiljøforhold, og lite effektive arbeidsprosesser. 

 

 

2. Still krav i arbeidet og balanser dette med mulighet for 

egenkontroll 
I Norge er vi kjent for at det stilles høye krav i arbeidet, både fra 

arbeidsgiver og fra oss selv.  

 

Lave krav gir ofte passivitet. Høye krav er bedre for arbeidsmiljø og 

trivsel, såfremt det er en grad av rimelighet over kravene og disse 

balanseres av mulighet for å kunne påvirke arbeidet selv. 
 



De fem gode rådene  
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3. Sørg for å skape balanse mellom innsats og belønning 
Belønning i en arbeidsmiljøkontekst er mer enn lønn og frynsegoder. Like 

viktig er ofte tilbakemeldinger, anerkjennelse og positiv oppmerksomhet for 

arbeidet som utføres 

 

Å gi positive utfordringer er godt for både den enkelte medarbeider og 

bedriften. God balanse mellom den innsatsen en medarbeider yter og den 

ansattes opplevelse av belønning kjennetegner virksomheter med godt 

arbeidsmiljø. 

 

4. Dyrk frem en kultur for rettferdig, støttende og 

bemyndigende lederskap 
Lederskap for viktig, også for arbeidsmiljøforholdene. Å være 

bemyndigende, det vil si å ikke bare delegere oppgaver og ansvar men 

også ressurser og muligheter til å løse oppgavene, samt å opptre støttende 

og rettferdig, er lederferdigheter som bidrar til godt arbeidsmiljø. 

 
 



De fem gode rådene  
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5. Forutsigbarhet 
 

Forutsigbarhet er en undervurdert faktor som bidrar til godt arbeidsmiljø. I 

en tid hvor rammebetingelser kan endres og det kan foreligge behov for 

omstillinger, er det viktig å prioritere å gi størst mulig grad av 

forutsigbarhet for de ansatte. Under slike forhold kan ofte tegn overtolkes 

og rykter oppstå. Uforutsigbarhet kan bidra til jobb- og 

ansettelsesusikkerhet, som påvirker arbeidsmiljøet negativt.  
 



Revitalisering av HEIA-gruppene 
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Hvorfor så sterkt fokus på helsefremmende arbeid, 

samhandling på arbeidsplassene og revitalisering av HEIA-

gruppene? 
---  

 

HEIA grupper: 

I Vestre Toten kommune er den enkelte arbeidsplass den viktigste 

arena for å utvikle helsefremmende og inkluderende arbeidsplasser.  

Gjennom bl a IA avtalen har kommunen ønsker om en helhetlig, 

involverende og målrettet modell. Derfor skal hver driftsenhet ha en 

egen HEIA gruppe (HElsefremmende Inkluderende Arbeid) med ansvar 

for dette arbeidet.  Rådmannens ledergruppe fastsetter overordnede 

mål og rådmannens HEFA gruppe koordinerer gjennomføring av felles 

tiltak for å nå disse.  

 

 



Målsetting for HEIA-gruppene 
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Mål: 
HEIA gruppene skal bidra til at Vestre Toten kommune oppnår sine 
overordnede mål innen helsefremmende og inkluderende 
arbeidsliv. 
 
HEIA gruppene skal bidra aktivt i kommunens HMS arbeid: 
• HEIA gruppene skal være pådrivere og legge til rette for at 
 ansatte involveres i arbeidet med å utarbeide egne mål og 
 ved gjennomføringen av disse.  
• HEIA gruppene skal gi innspill til rådmannens HEFA gruppe 
 og arbeidsmiljøutvalget om punkter som er av felles 
 interesse ut over eget tjenesteområde/driftsenhet. 



 
KLP sitt arbeidsmiljønettverk 

Vi er med  
 



Prosjektidè 

• Prosjektet skal bidra til at Vestre Toten 
kommune oppnår sine overordnede mål innen 
helsefremmende og inkluderende arbeidsliv. 

 

• HEIA gruppene skal bestå av leder, tillitsvalgt 
og verneombud på den enkelte arbeidsplass 
og skal aktivt bidra i kommunens HMS arbeid. 



Problemstillinger 

• Arbeidet med IA handlingsplan og 
helsefremmende arbeidsplasser har ikke ført 
til gode nok resultater 

• Partssamarbeidet er for tilfeldig – uklare roller 
i HMS arbeid, 10 faktor og ved oppfølging av 
sykmeldte 

• Usikre på om vi legger til rette for rett 
kompetanse for å nå målene 

• Sykefraværet går ikke ned (økte i 2017…) 



Organisering av HEIA-gruppen 
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Organisering: 

  

 HEIA gruppene skal bestå av leder, tillitsvalgte og verneombud. Der 

det ikke er tillitsvalg/plasstillitsvalgt på arbeidsplassen skal 

representant velges blant øvrige ansatte.  

 Leder har ansvar for å legge til rette for praktisk gjennomføring. 

 Som hovedregel skal alle driftsenheter/avdelinger ha en HEIA gruppe. 

Det kan være aktuelt å slå sammen tjenesteområder/driftsenheter der 

det er få ansatte, eksempel på rådhuset.   

 HEIA gruppene deltar på årlig samling(er) med rådmannens HEFA 

gruppe og gir innspill til denne om tiltak som bør drøftes. 



HEIA-gruppens oppgaver 
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Oppgaver: 
 HEIA gruppene har hovedansvaret for å ta initiativ til og følge opp tiltak 

på følgende områder i sin driftsenhet: 

  

Faste oppgaver: 

o HMS årsmelding med forbedringsområder – følge opp tiltak / 

målepunkter (bruke Leantavla der det finnes) 

o Medarbeiderundersøkelsen 10 Faktor – følge opp tiltak / målepunkter 

(bruke Leantavla der det finnes) 

o Utarbeide og evaluere bruk av Arbeidsplassbeskrivelse 

o Bruk av kvalitetssystemet Compilo 

o Delta i kompetansehevende tiltak som tematimer og «Stenbergdagen» 

o Forbedringsteam for tiltak på Lean forbedringstavle 



HEIA-gruppens oppgaver forts… 
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Andre oppgaver:  

o Oppgaver gitt av rådmann, tjenesteområdeleder, AMU eller andre 

innenfor tema helsefremmende inkluderende arbeid/HMS  

o Ta initiativ til og å planlegge tiltak og kompetanseheving på 

gruppenivå, f eks med stab og støtte, Frisk HMS, Nav 

arbeidslivssenter m fl 

o Oppgaver ansatte mener det er viktig å fokusere på  

  

HEIA gruppene skal ikke behandle enkeltsaker for ansatte. 



Eksempler på oppgaver / samhandling 
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Finnes i dokumentet som beskriver HEIA-gruppenes arbeid 

 

Noen eksempler….. 
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10-faktor medarbeiderundersøkelse: 
https://10faktor.kommuneforlaget.no/bedrekommune/showLogi

n.action?originalUrl=%2Fadmin%2FshowSurveys.action 

 

https://10faktor.kommuneforlaget.no/bedrekommune/showLogin.action?originalUrl=/admin/showSurveys.action
https://10faktor.kommuneforlaget.no/bedrekommune/showLogin.action?originalUrl=/admin/showSurveys.action
https://10faktor.kommuneforlaget.no/bedrekommune/showLogin.action?originalUrl=/admin/showSurveys.action
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Lykke til! 


