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Nytt næringsområde
utvikles i Narvik

Vil du være med å løfte næringsvirksomheten
i Nord-Norge sammen med oss?

LesLes  mermer  her!her!

A N N O N S E

LOKALE NYHETER

Bedre rustet ved kriser

Av Carl Næsje

Artikkelen er over 11 år gammel

Ulykker, sykdom og stress utfordrer arbeidsmiljøet og den psykiske helse.
Nå skal Narvik-bedrifter bli bedre på å håndtere slike utfordringer.

Bedriftene i Narvik skal bli bedre til å håndtere uforutsette hendelser. I gårh old Tor Grimeland (t.v) fra UNN foredrag for en
rekke deltakere på et møte i regti av Narvik Næringsforums arbeidsmiljøforum. Fagruppa i forumet består av Gro Blix
Andreassen, Karin Rognmo Mellem, Tore Pettersen og Åsunn Lyngedal Foto: Carl Næsje

11. september 2008, kl. 08:29 

A N N O N S E

DEL





Bli abonnent Logg inn

Prøv oss
Kun 5 kr for 5 uker!

MENY

https://www.fremover.no/lokale-nyheter
mailto:carlna@fremover.no
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.fremover.no/lokale-nyheter/bedre-rustet-ved-kriser/s/1-55-3779135%3Fns_campaign=editorial.article%26amp%3bns_mchannel=editorial.facebook%26amp%3bns_source=editorial.facebook%26amp%3bns_linkname=editorial.share.article%26amp%3bns_fee=0
https://www.fremover.no/abo/kjop/kampanje?productType=DIGITAL&ns_campaign=fbm.INTRO&ns_mchannel=fbm.bliaboknapp&ns_source=fbm.A&ns_linkname=fbm.INTRO&ns_fee=0
https://www.aid.no/aid/logg_inn/med_passord?requestedUrl=https%3A%2F%2Fwww.fremover.no%2Flokale-nyheter%2Fbedre-rustet-ved-kriser%2Fs%2F1-55-3779135&publication_domain=www.fremover.no
https://www.fremover.no/
https://www.fremover.no/abo/kjop/kampanje?campaignId=D5U5&ns_campaign=fbm.WEB&ns_mchannel=fbm.chdeck&ns_source=fbm.A&ns_linkname=fbm.WEB&ns_fee=0


14.6.2020 Fremover - Bedre rustet ved kriser

https://www.fremover.no/lokale-nyheter/bedre-rustet-ved-kriser/s/1-55-3779135 2/4

– Vi tror at økt fokus på dette vil gi store gevinster både for ansatte og bedriftene, sier Karin Rognmo Mellem, som
er HMS-rådgiver ved Narvik Energi.

Hun er leder for Arbeidsmiljøforumet i Narvik Næringsforum, som ble dannet tidligere i år. Hovedoppgaven er å
sette fokus på beredskapen ved uforutsette hendelser.

De riktige tiltak
– Dette handler om å kunne møte krevende situasjoner med de riktige tiltak. Derfor er det satt ned en faggruppe
med tynge, og hvor vi også trekker inn UNN, forteller Åsunn Lyngedal, som er daglig leder i Narvik Næringsforum.

På et møte i går ble det satt fokus på hvilken bistand UNN kan bidra med ved for eksempel ulykker, sykdom,
selvmord som rammer de ansatte.

– Det som skjer her er ikke vanlig. Det er første gang jeg er med i et slikt opplegg, sier Tor Grimeland som er leder
for senter for psykisk helse ved UNN Narvik. Han var foredragsholder på gårdagens møte.

Bidragsyter
Grimeland slår fast at sykehuset kan være en bidragsyter til å hjelpe bedrifter å håndtere kriser som oppstår.

– Dødsfall ved ulykker og mye stress kan føre til situasjoner hvor så vel arbeidstakere som ledelse kommer til et
punkt hvor man ikke klarer mere. Da er det viktig å be om bistand, og det kan skje innen et nettverk bestående av
blant annet bedrifter og sykehus. Derfor er det viktig at man setter fokus på dette og diskuterer. Dette handler om
å bli bedre i det forebyggende arbeidet, sier Tor Grimeland.

Bli god
Det er etter ønske fra bedrifter at arbeidsmiljøforumet er opprettet, og Åsunn Lyngedal er veldig godt fornøyd med
oppslutningen.

Karin Rognmo Mellem er tydelig på at målet for arbeidet er at bedriftene i Narvik skal bli spesielt god på sikkerhet,
arbeidsmiljø og psykisk helse.

– Det er viktig at vi har et næringsliv som ivaretar dette på en skikkelig måte, sier hun.

I tillegg til Karin Rogmo Mellem består arbeidsmiljøforumet av Gro Blix Andreassen som er personalkonsulent ved
Narvik Energi, Tore Pettersen fra NAV og Åsunn Lyngedal.
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Flere saker

Lik Fremover på Facebook

Les mer om: Lokale nyheter

Du og 15 k andre liker dette.          Liker

Se kommentarer

150 mål skal bygges: – Spent på hvor mange arbeidsplasser vi kan få til her

I �ere år har de jobbet med prosjektet, og har gjort
det meste på dugnad: – Vi har til og med gått på
kabelkurs
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Selv politiet spiste is i sommervarmen - dette hadde folk å si om dagen

Det var Hanna (20) som kjøpte billigleiligheten: –
Alt innvendig blir splitter nytt

Helge (37) bytter jobb etter åtte år: – Tiden var inne
for å gripe muligheten

Til toppen
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