
Kolleger som sliter – mental 
helse

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Psykiske lidelser er årsaken til omtrent 20 prosent av det legemeldte sykefraværet. Andelen ansatte med psykiske lidelser har økt over tid.



Tema

Tegn på at noen har det vanskelig
Arbeidsgivers ansvar - tillitsvalgt kan bidra
Taushetsplikten
Arbeidsgivers plikter 
Hvor kan en få hjelp



Tegn på at noen sliter



Tegn å se etter

Endret adferd og tenkemåte
• trekker seg unna sosiale arenaer på jobben
• ikke klarer å gjøre jobben som vanlig
• har problemer med å konsentrere seg eller følge med i 

samtaler
• er trist, likegyldig og viser lite initiativ og glede
• har problemer med å sette grenser for seg selv
• mister interesse for eget utseende
• Stiller ikke på digitale møter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er arbeidsgivers ansvar å ivareta fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Men som tillitsvalgt kan man likevel være oppmerksom på når medlem/kollega:forandrer måten å tenke og være på. En som vanligvis er stille og beskjeden, kan bli oppfarende og irritabel, mens en som vanligvis er livlig og energisk kan bli stille og innesluttet.ikke orker å være sammen med kolleger. Han eller hun trekker seg unna sosiale arenaer på jobben, eller dropper lunsjpausen.sover dårlig og spiser lite – over lang tid.mister interesse for eget utseende og personlig hygiene.ikke klarer å gjøre jobben som vanlig.har problemer med å konsentrere seg eller følge med i samtaler.er trist og likegyldig og viser lite initiativ og glede.har problemer med å sette grenser for seg selv



Arbeidsgivers ansvar 
– tillitsvalgt kan bidra



Den viktige samtalen

• Ta kontakt, sett av tid, sørg for trygge omgivelser
• "Ser at du ikke er så glad for tiden. Har du snakket med 

sjefen, eller skal vi to ta en prat?"
• Aksepter et "nei", men si at det er lov å ombestemme seg…
• Dersom medlemmet ønsker å snakke med leder kan 

tillitsvalgt være med dersom medlemmet ønsker det
• Lytt nøye for å få fatt i personens egen opplevelse. Vent med 

å gi råd eller komme med motargumenter.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dersom du vet, eller tror, at en av dine medlemmer sliter med angst, depresjon, stress eller andre psykiske utfordringer bør du oppfordre han/henne til å ta en prat med leder slik at man eventuelt kan koble inn bedriftshelsetjenesten. Det kan også være at det er en terskel for vedkommende, men at han/hun heller ønsker en uformell prat med deg som tillitsvalgt. Konsentrasjonsvansker, samarbeidsproblemer, eller korte hyppige sykefravær kan være tegn på at noe er galt. En støttende samtale kan bidra til å snu en vanskelig situasjon, eller oppdage noen enkle grep for å bedre situasjonenDialog er viktig når en kollega/medlem sliter med psykiske helseproblemer. Her er noen gode råd til tillitsvalgt.Erfaring viser at det hjelper med dialog. Jo tidligere du kommer i gang med dialogen, desto større er sjansen for å lykkes.Sett av god tid, og gjør rammene for samtalen trygge. Vær direkte og åpen i kontakten. Si for eksempel: Jeg ser at du ikke er så glad for tiden, og lurer på om du har det vanskelig på noen måte.Lytt nøye for å få fatt i medlemmets egen opplevelse. Vent med å gi råd eller komme med motargumenter.Vær deg selv. Ikke gå inn i terapeutrollen. Du er tillitsvalgt og kollega – ikke behandler.Unngå at samtalen blir for personlig. Du kan si fra når medlemmet tar opp ting det er bedre at han/hun snakker med legen sin eller andre om. Det dere kan snakke om bør gjelde arbeidssituasjonen, og utfordringene der.Spør om vedkommende får støtte fra andre, hvordan han/hun mener arbeidsinnsatsen påvirkes, og hvordan han/hun opplever å bli møtt av andre på jobben. Ofte er en som sliter psykisk overdrevent kritisk. Vis at hun/han er betydningsfull.Fortell hvordan du selv opplever at personen fungerer på jobben. Legg vekt på det positive.



• Vær deg selv. Ikke gå inn i terapeutrollen, du er tillitsvalgt og 
kollega

• Unngå at samtalen blir for personlig. Du kan si fra når 
medlemmet tar opp ting det er bedre at han/hun snakker med 
legen sin eller andre om

• Fortell hvordan du som kollega opplever at personen fungerer 
på jobben. Legg vekt på det positive, vis at han/hun er 
betydningsfull



Taushetsplikten



En tillitsvalgt skal være en person medlemmene kan gå til 
og snakke fritt til, uten å være redd for at informasjonen 
kommer videre.

• Tillitsvalgte har taushetsplikt om fortrolig informasjon man har fått 
– For eksempel helseopplysninger, personalsaker

• Unntak ved samtykke fra den det gjelder
– Spør om lov til å ta informasjonen videre

• Brudd på taushetsplikten kan være brudd på 
personopplysningsloven.

• Ved fare for liv og helse – nødrett – ring 113 eller politi og meld fra

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dersom du som tillitsvalgt blir fortalt fortrolig informasjon om for eksempel helseopplysninger eller personalsaker, har du i utgangspunktet taushetsplikt.Dersom du blir bekymret og ønsker å ta dette videre, så kan du bare gjøre det dersom du får lov av den det gjelder.Dersom du selv bare har observert noe som bekymrer deg så har du i utgangspunktet ikke taushetsplikt om dette.Dersom du får informasjon om at noen er alvorlig syke, og at det kan være virkelig fare for liv og helse, er man omfattet av nødrett og kan uten hensyn til taushetsplikten ringe 113 eller politi. Eksempler er om det kan synes som at noen er nær ved å ta selvmord.



Arbeidsgivers plikter



Arbeidsmiljøloven kap 4

• § 4-1: 
• Arbeidsgiver plikter å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø med 

tanke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og 
velferd.

• Arbeidets organisering og tilrettelegging skal være slik at 
arbeidstaker ikke utsettes for uheldige psykiske belastninger.

• § 4-6:
• Dersom en ansatt har blitt syk skal arbeidsgiver så langt det 

er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal 
kunne beholde eller få et passende arbeid.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Arbeidsgiver er den som har ansvaret for å ivareta de ansattes helse.Dette er lovfestet i:§ 4-1 sier noe generelt om hvilke plikter arbeidsgiver har til å sørge for at sykdom ikke oppstår.§ 4-6 sier noe om arbeidsgivers plikt etter at sykdom har oppstått. Men denne paragrafen er uklar, da det alltid vil være et spørsmål om hvor langt plikten går. Hva er "så langt som mulig", hva er "nødvendig" og hva er passende arbeid.Men arbeidsgiver vil nok alltid ha plikt til å tilby bistand fra Bedriftshelsetjenesten.



Hvor kan man få hjelp



• Fastlegen kan ha en viktig rolle
• Vernetjenesten (verneombud og bedriftshelsetjenesten)
• Det finnes flere seriøse hjelpetelefoner hvor man kan 

henvende seg anonymt, bl.a. 
• Hjelpetelefonen (Mental Helse) 116 123
• Kirkens SOS 22 40 00 40
• Arbeidslivstelefonen 225 66 700

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Arbeidsgiver kan kontakte/henvise ansatt til bedriftshelsetjenesten. Noen bedriftshelsetjenester har tilleggstjenester utover lovens minimum for tilbud, og tilbyr individuelle støttesamtaler (f.eks. stressmestring) med kvalifisert personale. Men de fleste bedriftshelsetjenester har fokus på arbeidsmiljøet genereltVerneombudet skal varsle arbeidsgiver dersom det er behov for tiltak i forhold til det psykososiale arbeidsmiljø.. 
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