
 

Informasjon angående fagutvikling og videreutdanning for 
bedriftssykepleiere. 
 
Viser til nettsiden vår Norsk sykepleierforbund/ bedriftssykepleiere, der du finner «Veileder til fagutvikling for 
bedriftssykepleiere», som er svært nyttig. Veilederen er et hjelpemiddel for å vise hvordan sykepleiere kan 
bygge opp og dokumentere sin fagkompetanse frem til spesialist i bedriftssykepleie. 
 
Fra 1.1.2010 ble det krav om å godkjenne BHT. I den forbindelse ble det utarbeidet kompetansekrav som du 
finner på Arbeidstilsynet.no 
Bedriftssykepleiere har per 2012, ikke noen egen utdanning, så det er viktig at hver enkelt tilegner seg den 
kunnskap og kompetanse som er nødvendig om en ønsker spesialisering. 
 
Om du tar utgangspunkt i kompetanseområdene, er hovedområdene for sykepleiere; 

 Organisatorisk- og psykososialt arbeidsmiljø 

 Arbeidsmedisin- /arbeidshelse 
For alle faggruppene i bedriftshelsetjeneste gjelder kompetanse innen; 

 Arbeidsmiljøet som helhet, grunnkompetanse innen andre områder enn sitt eget 

 Kompetanse i generell risikokartlegging, -vurdering og kommunikasjon 

 Kommunikasjon og pedagogikk 

 Organisasjon og organisering 

 Arbeidsmiljølovverket og annet relevant lovverk 

 Grunnleggende forskningsmetoder hvor relevant kunnskap på kompetanseområdet finnes - litteratur 
og elektroniske kilder 
 

NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere anbefaler sykepleiere som ønsker videre kompetanse i områdene som 
er beskrevet i veilederen: 

 Få med deg faggruppen sitt innføringskurs i bedriftssykepleie. Dato vil bli gjort kjent på nettsiden vår. 

 Les veilederen vår nøye og sjekk hva du har av kompetanse og dokumenter dette. 

 Se på kompetanseområdene vi bedriftssykepleiere jobber med, og se hva du trenger og ønsker av 
videre fagkompetanse.  

 Sjekk utdanningstilbudene på aktuelle høyskoler og universitet. Tilbudene varierer fra år til år. 

 Google eller søk på nettet på fagområdene du er interessert i. Flere private aktører holder gode og 
relevante kurs og utdanninger.  

 Søk «Grunnkurs i BHT» på STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt), STAMI/ kurs 
Det settes opp kurs to ganger i året som går over ca.4 mnd. 

 Les om godkjenning av BHT og hvilke virksomheter som har plikt til å være tilknyttet BHT på 
Arbeidstilsynet.no 

 Du kan også lese forskriftene (finnes på Arbeidstilsynet sine sider) som er styrende for arbeidet til en 
BHT  

 Samle utdanning og erfaring innen fagområder som er aktuelt for bedriftssykepleiere. Når du har 
tilstrekkelig erfaring, kurs og utdanning kan du søke til sykepleierforbundet om å bli spesialist. Da må 
du ha vært medlem i NSF i 3 år. 

 Søk stillinger der de ønsker bedriftssykepleier eller HMS rådgiver, som ordinær sykepleier – dette er 
ingen beskyttet tittel! Mange får jobb og starter derifra.  
 

Viser igjen til hjemmesiden vår der vi vil prøve å komme med aktuelle tips og kommentarer i forhold til 
kompetanse og utdanning/ kurs: 
Norsk sykepleierforbund/ faggrupper/ bedriftssykepleier  
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https://www.sykepleierforbundet.no/faggrupper/bedriftsykepleiere
http://www.stami.no/kurs-og-seminarer

