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Tannhelsetjenesten må også tette HMS-hull
Arbeidstilsynet har gjennom satsingen på tannhelsetjenesten ønsket å bidra til en 
større bevissthet på hva systematisk helse, miljø og sikkerhet (heretter forkortet 
til HMS) er i arbeidsmiljølovens forstand. Målet er å få økt antall virksomheter 
som jobber  systematisk med å skape gode arbeidsforhold. 

I den grad virksomhetene opplever utfordringer eller problemer knyttet til sitt 
HMS-arbeid, er det Arbeidstilsynets mål å bidra til at dette løses på en konstruk-
tiv  måte.

Dette informasjonsheftet er utarbeidet i samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Den 
norske tannlegeforening og Tannhelsesekretærenes Forbund og med økonomisk 
støtte fra Arbeids- og sosialdepartementet. 

«Rundt om i landet er normen mer den at tannlegen også er eier 
og sjef på kontoret. Ikke alle setter HMS og arbeidsmiljø høyt på 
dagsorden. Pasienter gir  inntekter, alt annet er kostnader», sier 
 klinikk sjef Inger-Johanne Nyland ved Tannlegesenteret Madla går den  
i Arbeidervern nr. 1 i 2013.
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Hvordan har Arbeidstilsynet jobbet?
En oppsummering fra tilsynene viser at syv av ti tannhelsetjenester bryter arbeids-
miljøloven. Det ble under tilsynene avdekket flere brudd på arbeidsmiljølovgivnin-
gen, først og fremst mangler i det systematiske HMS-arbeidet og spesielt når det 
gjelder risikovurderinger. 

HMS er ikke et skippertaksprosjekt. Funn fra til-
synene viser at tannhelsetjenestene bør satse mer 
på å gjøre HMS-arbeid til en systematisk oppgave. 
Mange av tannhelsetjenestene kan ikke dokumen-
tere hvordan de faktisk arbeider systematisk med 
HMS. En forklaring på dette kan være at tann-
legene er svært fag orientert, eller at de overlater  
arbeidet med HMS og personalopp følging til andre 
medarbeidere, men uten at delegering av oppgaver 
i tilstrekkelig grad er formalisert og tilrettelagt med 
hensyn til ansvars- og  myndighetsavklaringer. 

Under tilsynene kom det også fram at partssam-
arbeidet på større tannlegesentre kan medføre 
uklarheter om hvem som er arbeidsgiver, nærmeste 
 daglig leder og hvem som har personalansvaret. 

Internkontroll

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å etablere internkontroll i sin virksom-
het. HMS-arbeidet må ta utgangspunkt i kartlegging og risikovurdering av 
arbeids plassen. Både arbeidsgiver og ansatte skal ha kjennskap til de arbeids-
miljøutfordringene som preger den enkelte arbeidsplassen. På bakgrunn av slike 
kartlegginger skal arbeidsgiver i samarbeid med sine ansatte og vernetjeneste 
finne og prioritere tiltak for å løse og forebygge eventuelle problemer. 

Bedriftshelsetjeneste (BHT)

Fra 1. januar 2011 ble tannhelsetjenesten pålagt ved lov å være tilknyttet en god-
kjent BHT. Tall fra tilsynene viser at seks av ti tannhelsetjenester manglet samar-
beidsavtale med BHT. Det er også lovfestet at bistand fra BHT skal forma liseres 
gjennom periodiserte handlingsplaner. Her ble det funnet mange brudd på lovver-
ket. En oversikt over godkjente BHT i hvert fylke finnes på www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynets anbefalinger 
Sats på HMS i virksomhetene

Erfaringene fra prosjektet På lag viser at både bransjeorganisasjoner og enkelt-
virksomhetene bør bli bedre på å sette av planlagt tid og ressurser til å jobbe 
med HMS på arbeidsplassen. Dette vil bidra til å øke grunnlaget for virksom-
hetenes arbeidsmiljøkunnskap og nødvendige handlinger innenfor HMS-arbeidet. 
Det er krav om at virksomheter har innført metoder og rutiner for gjennomføring 
av kartlegginger. Det kan være medarbeiderunder-
søkelser, medarbeider samtaler,   personalmøter og 
vernerunder. På denne måten kan virksomhetene 
bidra til å hindre  utstøting gjennom å forebygge 
skader, sykdom  og virke inkluderende for alle 
ansatte. 

Medvirkning

Arbeidstakere skal medvirke ved utforming, gjennomføring, opplæring og opp-
følging av HMS. Kravet til arbeidstakermedvirkning står sentralt i hele arbeids-
miljølovverket. Bakgrunnen for dette er at et godt arbeidsmiljøarbeid er avhengig 
av et samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Medvirkning gjelder på flere 
plan i organisasjonen. Det kan skilles mellom indirekte medvirkning og direkte 
medvirkning. Indirekte medvirkning betegner deltakelse i ulike typer besluttende 
organer som indirekte deltakelse eller medbestemmelse for arbeidstakerne, 
eksempelvis gjennom verneombudsordningen. Direkte medbestemmelse eller 
medvirkning knytter seg til muligheten for å påvirke og ta beslutninger i forhold 
som mer direkte angår ens egen arbeidssituasjon, eksempelvis i medarbeider-
samtale, ved at man blir tatt med på råd ved endringer av utstyr eller arbeids-
prosesser etc.

På hvilken måte man tilrettelegger for dette er opp 
til virksomheten. Men det ligger i det systematiske 
HMS-arbeidets prinsipp at leder skal ha en konti-
nuerlig oversikt og dialog med sine ansatte for å 
kunne fange opp aktuelle arbeids miljøutfordringer 
og ha mulighet til å iverksette forebyggende tiltak 
og aktiviteter. Bestemmelsen er tuftet på at fag-
lig og personlig vekst kan være av stor betydning for den enkelte arbeidstakers 
 trivsel i arbeidet. Faglig utvikling av arbeidstakere kan også være en viktig og 
nødvendig forutsetning for å lykkes med omstilling, jobbutvikling og fleksibilitet. 

«Arbeidsmiljøloven er en 
viktig helsevernlov. Den 
setter krav om nødven-
dige tiltak og tilrette-
legging generelt for den 
enkelte arbeidstaker.  
Formålet er nettopp å 
hindre skade og sykdom,  
 og gjøre det mulig for 
flest mulig å kunne delta 
i arbeidslivet, altså inklu-
dering», sier direktør 
Ingrid Finboe Svendsen  
i Arbeidstilsynet.

Sett av tid til å snakke 
sammen 
«Sørg for at kulturen er åpen og 
gjennom siktig», oppfordrer daglig 
leder Bjørn Carstensen og klinikk-
sjef Inger-Johanne Nyland i Tann-
legesenteret Madlagården.

Sats på økt  
HMS-kompetanse 
Å styrke kompetansen på HMS- 
arbeid gir klar effekt. Virksom-
hetens kompetanse innen 
HMS-arbeid er avgjørende for å 
utvikle et godt arbeidsmiljø. 
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Tilrettelegging før- og under oppfølging ved sykefravær

Sats på tidlig dialog mellom ansatte og nærmeste leder
Det er viktig at virksomhetene har rutiner for tilrettelegging og oppfølging av syk-
meldte. I denne sammenheng er informasjon og opplæring et viktig aspekt i det 
forebyggende HMS-arbeidet. Uten at leder på et tidlig tidspunkt får signaler fra 
sine medarbeidere om deres behov for særskilt tilrettelegging, vil det fra leders 
side være vanskelig å jobbe forebyggende for å hindre sykefravær. Ansatte må 
stimuleres til å ta opp sitt konkrete tilfelle, slik at leder og ansatt sammen blir i 
stand til å finne mulige tilretteleggingstiltak. Hver enkelt ansatt har ansvar for å si 
fra om egen funksjon og varsle hvis det er fare for sykefravær. Det er også  viktig 
at medarbeiderne informerer om sykefravær som er forårsaket av arbeidsmiljø-
forhold. Forutsetningene for at dette skal skjer ligger i å utvikle tillit og felles hold-
ninger til å være løsningsorientert.

Sats på handling
Mange virksomheter har utarbeidet mål- og rapporteringskrav knyttet til HMS- 
arbeidet uten at dette fungerer som forutsatt. Planer er ikke ensbetydende med 
handling. Arbeidstilsynet anbefaler at virksomheter jevnlig kontrollerer sin arbeids-
miljøtilstand, slik at forbedringer kan bli iverksatt. Virksomhetenes egne rappor-
teringskrav må bli utarbeidet slik at man får en god oversikt over hvordan det 
 systematiske HMS-arbeidet faktisk fungerer. Et viktig bidrag vil være at  evaluering 
og utvikling av HMS-arbeidet kommer på dagsorden i ledermøter, arbeidsmiljø-
utvalget (AMU1) og i samhandling mellom ledere med personalansvar, ansattes 
representanter og den enkelte ansatte. Et skriftlig avvikssystem er i så måte 
et nyttig verktøy. Dette krever imidlertid opplæring av hensikt og bruk av avviks-
systemet. Dette for å sikre at alle ansatte har en enhetlig forståelse for hva som 
er avvik og når systemet skal benyttes. Arbeidsgiver må sørge for at melder  alltid 
får tilbakemelding på hvilken oppfølging som gjøres i forbindelse med avviks-
meldinger. Avvikssystemet er et viktig ledelses- og kartleggingsverktøy.

Sats på vernetjenesten
Vernetjenesten spiller en viktig rolle i arbeidsmiljøsammenheng. Verneombudet 
representerer alle ansatte i saker som angår arbeidsmiljøet. Vernetjenesten er 
viktig både som «vaktbikkje» og som samarbeidspartner for arbeidsgiverne i det 
forebyggende HMS-arbeidet. 

Vernetjenesten skal være organisert slik at hvert enkelt verneombud har et klart 
definert område de skal følge opp. 

I utgangspunktet skal alle virksomheter ha verneombud, men dersom det er færre 
enn ti arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, for eksem-
pel    at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. Avtalen skal inneholde 
en beskrivelse av hvilken alternativ ordning som er valgt for å ivareta arbeids-
takernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, arbeidsmiljølovens § 6-1(1) 
andre setning.

Ordningen som avtales må sikre at verneombudets funksjon blir ivaretatt på en 
alternativ måte som fører til at arbeidstakere får medvirket i utvikling av arbeids-
miljøet i virksomheten. Dette kan for eksempel gjøres ved at en arbeidstaker 
fungerer som kontaktperson for ansatte i arbeidsmiljøspørsmål eller at spørsmål 
angående arbeidsmiljø og HMS diskuteres på et regelmessig møte der alle er til-
stede.

Er det flere enn ett verneombud i en virksomhet, skal det velges eller utpekes 
hoved verneombud. Hovedverneombudets hovedoppgave er å samordne verneom-
budenes virksomhet. 

Sats på god bestillerkompetanse og aktiv bruk av BHT
Godkjente BHT skal bidra til at virksomhetene settes i stand til å mestre arbeidet 
med HMS. Arbeidstilsynet anbefaler at virksomhetene i mye større grad enn det 
som er status i dag, tar initiativ til et tettere samarbeid med sin godkjente BHT. 
Det er viktig at bistand fra BHT brukes som et verktøy i det forebyggende HMS- 
arbeidet og at BHT trekkes inn som nøytral part og bistår med sin kompetanse i 
oppståtte, uønskede situasjoner. For å utvikle god bestillingskompetanse er det 
vesentlig å utvikle god relasjon og kjennskap til BHTs ressurser og kompetanse. 
Dette omfatter også informasjon om ansattes rett til å kontakte BHT uten å gå 
om ledelse og vernetjeneste.

Annen ordning 
1 Alle virksomheter med minst 50 ansatte har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av   
   partene   krever det skal også virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte ha AMU.
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Hvordan tette HMS-hull? 
I perioden 2005-2011 gjennomførte Arbeidstilsynet 89 tilsynsbesøk i tannhelse-
tjenesten. I 2011 og 2012 valgte etaten å gå nærmere inn på arbeidsmiljøutford-
ringene i tannhelsesektoren.

Totalt har det vært gjennomført 199 tilsyn i 2011/12. Det omfatter 2025 ansatte 
over hele landet.
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Tilsyn: n = 199  

Tema tatt opp under alle tilsynene:

Sentrale tema har vært systematisk forebyggende HMS-arbeid, trygge arbeids-
plasser, tilrettelegging og oppfølging av sykefravær. Sykefraværet i seg selv har 
kun vært én indikator blant flere andre tema som har vært drøftet og satt inn i en 
sammenheng med både sekundær- og primærforebygging. 

Dette innebærer at Arbeidstilsynet la vekt på at:
✓ Virksomheten risikovurderer sider ved arbeidsmiljøet som kan bidra til syke-

fravær eller forsterke dette, og iverksetter tiltak (handlingsplan) for å redu-
sere faren for gjentakelse – avviksbehandling.

✓ Virksomheten har evne og vilje til å følge opp sykmeldte og innretter arbeids-
plassen eller arbeidet slik at den sykmeldte kan gjenoppta sitt arbeid. 

✓ God gjennomføring av oppfølgingsarbeidet forutsetter kompetanse både hos 
leder og medarbeidere når det gjelder plikter og rettigheter.

✓ Virksomheten utarbeider oppfølgingsplan med hensiktsmessig innhold, som 
følges opp av de som involveres.

✓ Virksomheten gjennomfører dialogmøter med den sykmeldte og følger opp 
det som kommer frem på disse og øvrige møtepunkt. 

✓ Summen av denne aktiviteten kalles sekundærforebygging, det vil si innsats 
for å begrense varighet av sykdom eller skade som har oppstått. 

I tillegg skal Arbeidstilsynet bidra til at:
✓ Virksomheten arbeider systematisk med eget arbeidsmiljø.
 Det systematiske arbeidet omfatter både helsefremmende tiltak og fore-

bygging av sykdom og skade.

I tannhelsetjenesten har også Arbeidstilsynet sett på organisatoriske arbeids-
betingelser som arbeidsavtaler, ledelse, lederes HMS-kompetanse og med-
virkning. Det er også sett på vernetjenestens og ansattes kompetanse og grad av 
tilrettelegging for utøvelse av tillitsverv og medvirkning. 

Forholdene er kontrollert med utgangspunkt i virksomhetens egen beskrivelse av 
arbeidsbetingelser og utfordringer i arbeidsmiljøet. 

De viktigste sjekkpunktene i tilsynsaktiviteten har altså vært spørsmål om virk-
somhetenes systematiske HMS-arbeid. Dette har dreid seg om: 

✓ metoder for kartlegging
✓ risikovurdering og handlingsplaner 
✓ skriftlige avvikssystem 
✓ registrering av skader og sykdom 
✓ rutiner for oppfølging av sykmeldte
✓ arena for medvirkning
✓ tydeliggjøring av arbeidsgiveransvar og organisering av personaloppfølging
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Høyt arbeidstempo 
Delrapporten «Psykososialt arbeidsmiljø» (Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 
2008) beskriver lege-/tannlegesekretærer og apotekteknikeres arbeidshverdag. 
Konklusjonen viser at denne gruppen i større grad enn andre daglig opplever høyt 
arbeidstempo. 

Arbeidet til tannlegene og tannhelsesekretærene består av mange statiske 
arbeidsstillinger og er et ergonomisk tøft arbeid. Dette forutsetter kartlegging av 
arbeidsplassen og gjerne med bistand fra BHT.

Tannhelsepersonell er en av de yrkesgruppene som ofte får hudallergi. Syke - 
 fra været til tannhelsetjenesten i 2010 var på 6, 7 %. Målt etter diagnose viser 
 tallene at 39 % av sykefraværet er som følge av muskel- og skjelettlidelser. 
 Deretter  fulgte psykiske lidelser som stod for 18 % av fraværet. 

NAV sykefraværsstatistikk i 2012
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Kilde: NAV 

Totalt Tannhelsetjenester 

Arbeidsskader
Arbeidsmiljøloven § 5-1(1) krever at arbeidsgiver skal sørge for registrering av 
alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid. I tannhelsetjenesten 
er dette ofte relatert til stikk og kutt av skarp/spiss gjenstand. Under tilsynene 
ble det avdekket at ca. 11 % av de besøkte virksomhetene ikke registrerte slike 
hendelser.

Kjemisk- og biologisk helsefare
I tannhelsetjenestene finnes det risikoforhold innenfor kjemisk og biologisk 
 helsefare. Ansatte i tannhelsetjeneste er utsatt for hudlidelser og andre plager i 
forbindelse med kjemiske produkter. Det er viktig at arbeidsgiver setter inn tiltak 
for å forebygge og unngå denne helsefaren. 

Stoffkartotek
Arbeidsgiver skal:
✓ sørge for gode rutiner for hvordan det skal sikre at stoffkartoteket til enhver 

tid er oppdatert.
✓ passe på at alle arbeidstakerne vet hvor stoffkartoteket finnes og hvordan de 

bruker det.
✓ ta vare på sikkerhetsdatablader for kjemikalier som ikke lenger er i bruk. 

Dette er viktig å ha dersom det i ettertid blir oppdaget yrkesskader.

Arbeidstaker skal:
✓ gjøre seg godt kjent med stoffkartoteket slik at en vet hvordan man raskt 

 finner fram til de opplysningene som trenges når det haster.
✓ si i fra til den som er ansvarlig dersom man oppdager at stoffkartoteket ikke 

er oppdatert.

Adgang til stoffkartotek
Arbeidstakere og verneombud skal ha tilgang til informasjonen om de farlige 
 kjemikaliene de arbeider med. Rutinene må derfor sikre at:
✓ alle relevante sikkerhetsdatablader og/eller informasjonsblader er lett tilgjen-

gelig ved de aktuelle arbeidsplassene.
✓ verneombudet har tilgang til eget eksemplar av komplett stoffkartotek.

BHT bør ha tilgang til stoffkartoteket for å kunne bistå arbeidsgiver og arbeids-
takere med informasjon om HMS-risiko i arbeidet.



Slik kan du bidra til et godt arbeidsmiljø
Det å arbeide i et godt arbeidsmiljø er i seg selv helsefremmende og trivsels-
fremmende. Her er noen råd og vink på hvordan du kan bidra til å skape et godt 
arbeidsmiljø.
Husk at ditt bidrag er viktig: Vær bevisst på din egen påvirkningskraft. Alle kan 
påvirke eget arbeidsmiljø. Du har både ansvar og mulighet for å bidra positivt til 
en god arbeidsdag for alle.

1. Ta initiativ: Si fra til lederen din dersom det er noe i arbeidsmiljøet som ikke 
er bra. Ta initiativ og foreslå forbedringer dersom du synes det er behov for 
det.

2. Bidra til god dialog: Snakk med leder og kolleger om det som er vanskelig. 
Slik kan dere sammen skape en åpen og god dialog, med takhøyde for å ta 
opp problemer.

3. Del kunnskap: Del kunnskap, informasjon, tips og råd med kollegene dine.
4. Ta deg tid: Ta deg tid til de rundt deg i hverdagen. God sosial støtte fra kolle-

ger og leder gjør oss i stand til å takle større utfordringer og er en viktig buffer 
mot stress, overbelastning og sykdom.

5. Bidra til en god tilbakemeldingskultur: Gi konstruktive tilbakemeldinger – og 
ta imot tilbakemeldinger på en konstruktiv måte. Alle kan bli bedre og tilba-
kemeldinger gir mulighet for læring og utvikling.

6. Gi anerkjennelse: Alle trenger å bli sett og verdsatt for å trives på jobb. Lytt til 
andre og vis interesse for det kollegene dine jobber med. Gi kollegene dine 
anerkjennelse for den jobben de gjør.

7. Følg felles kjøreregler: Følg de kjørereglene og rutinene dere har blitt enige 
om på arbeidsplassen din.

8. Ta avstand fra mobbing: Ikke aksepter mobbing eller utfrysing. Ta kontakt 
med verneombudet hvis du er usikker på hva du bør gjøre.

9. Vær inkluderende: Snakk pent om hverandre. Snakk med folk, ikke om folk. 
Den gode fellesskapsfølelsen -vi-følelsen, er et viktig kjennetegn på et sunt 
og godt arbeidsmiljø.
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Opplæring av arbeidstakere
Opplæringen skal sørge for at arbeidstakerne blir i stand til å bruke virksom-
hetens stoffkartotek. Rutinene må derfor sikre at:
✓ arbeidstakerne kjenner og forstår innholdet i sikkerhetsdatablad og/eller 

informasjonsblad.
✓ arbeidstakerne blir i stand til å finne de opplysninger de trenger i stoff   - 

karto teket.

Ventilasjon 
Prinsippet for all ventilasjon er at forurenset eller brukt luft fjernes og erstattes 
med frisk luft. Hva som er tilstrekkelig ventilasjon kommer blant annet an på hvor 
stort tannlegekontoret er, hvor mange som jobber der, og hva de gjør. Effektiv 
 fjerning av brukt luft forutsetter at ventilasjonen er tilpasset aktivitetene. 

De vanligste forurensningskilder på tannlegekontorer er:

a. Desinfeksjonssprit. Bruk sikkerhets- og 
 produktdatablad som gir god  informasjon

b. Bonding og primer er «lim»produkter som 
brukes ved tannreparasjoner som kompo-
sittfyllinger, porselens erstatninger etc.

c. Komposittmaterialer må blant annet ikke 
berøres uherdet

d. Akrylat (protesemateriale). Blanding av mate-
rialet og sliping av herdet  materiale må gjøres under punktavsug

e. Rebasering av proteser på klinikken. Blanding av produktet må skje under 
 punktavsug.

i. Punkt a, b og c kreves tilstrekkelig ventilasjon tilpasset tannlegekontor
ii. Punkt d og e kreves punktavsug over slipe- og blandeplass. 

«Tradisjonelt har nok tannlegene 
gjort klinisk arbeid i kontortida, og 
tatt den administrative biten over 
kaffekoppen en kveldsstund». 
Klinikksjef Inger-Johanne Nyland  
ved Tannlegesenteret Madlagården  
i Stavanger. (Bladet Arbeidervern  
nr. 1 i 2013)
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Utarbeidet av:
Siri Berthinussen
Evy Dale
Per Olav Hernes

Fakta
✓ Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet er i henhold 

til lover og forskrifter. Dette gjelder blant annet inneklima, at ansatte får 
nødvendig opplæring og at ingen blir syke eller blir skadet av forhold på 
arbeidsplassen. 

✓ Arbeidstilsynets prosjekt På lag har gjennom to år ført tilsyn med hvordan 
norske virksomheter jobber for et inkluderende, trygt og godt arbeidsliv. 
Hensikten har vært å hindre at folk faller ut av arbeidslivet.

✓ Blant mange bransjer har prosjektet besøkt offentlig og private tannhelse-
tjenester. Hovedvekten av tilsynene har vært hos privat tannhelse. 

Nyttige lenker:
www.regelhjelp.no
www.arbeidstilsynet.no

Trenger du/virksomheten tips og råd om hvordan du/dere kan komme i 
gang med arbeidsmiljøarbeidet har Arbeidstilsynet lansert et interaktivt 
verktøy som gir en enkel oversikt over sentrale aktiviteter, roller og regel-
verk. Arbeidsmiljøguiden heter verktøyet og finnes på følgende lenke:  
www.arbeidstilsynet.no/arbeidsmiljoguiden/



www.arbeidstilsynet.no
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