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Landsstyret i faggruppen ønsker å komme i 

kontakt med medlemmer og evt. andre 

sykepleiere som jobber i bedriftshelsetjeneste 

om hva dere ønsker at faggruppen skal gjøre for 

dere. Lokalt er det nå kun registrert en aktiv 

faggruppe i Trondheim og et par uformelle 

nettverk for bedriftssykepleiere med noe 

aktivitet i Oslo og Bergen.  

 

Vi vet at bedriftssykepleiere er svært engasjerte 

i jobben hvor enn dere jobber og vi vil gjerne 

høre hva dere er opptatt av og ønsker at 

faggruppen kan bidra til å sette på dagsorden i 

NSF eller i fagforumet.  

Derfor ber vi om innspill og forslag fra dere. Vi 

oppfordrer dere også til å snakke med kolleger 

som dere vet  ikke er medlemmer om hva de 

kunne ønske seg av faggruppen. Derfor så ber vi 

i landsstyret om kontakt fra våre medlemmer på 

denne måten. 

 

Vi vet også at mange bedriftssykepleiere er 

aktive med egen fagutvikling og stadig flere har 

mastergrad i relevante emner. Landsstyret i 

NSFLBS er i gang med å planlegge fagdager, 

og i den anledning etterlyser vi 

bedriftssykepleiere som kunne tenke seg å bidra 

til fagdagene for eksempel med presentasjon av 

masteroppgaver eller andre erfaringer fra arbeid 

innenfor de ulike fagområdene i 

bedriftshelsetjenesten.  

Landsstyret mener at det er viktig å trekke frem 

og heie på våre egne nå.  

Ikke nøl – ta kontakt med Britt 

brihau@icloud.com  

Britt 

Landsgruppen av bedriftssykepleiere (NSFLBS) i 

samarbeid med Enhet for bedriftshelsetjeneste, 

Universitetet i Oslo, arrangerer dagskonferanse 

mandag 28. november 2016, kl. 10.00 - 17.00. 

  

«Om sosial støtte», faglig innspill fra Roald 

Bjørklund, professor i arbeids- og 

organisasjonspsykologi ved UIO.  

 

Hva tenker Arbeidstilsynet om BHT og 

ivaretakelse av de ansatte som jobber i BHT? 

 

«Kafébords diskusjon»  

 

Mange ansatte i BHT har krevende jobber blant 

annet med høye krav, tidspress, stor 

arbeidsmengde, og stor emosjonell belastning.  

Vi ønsker å invitere til en dag der vi kan sette 

fokus på og snakke sammen om hvordan vi skal 

ta vare på oss selv i BHT. Vi ønsker også en 

erfaringsutveksling på gode verktøy, systemer og 

tiltak som virker helsefremmende og 

forebyggende for vår egen arbeidshelse.  

 

Sted:  Universitetsbiblioteket på 

 Blindern. 

Pris:  kr 1000,- for medlemmer,  

 kr 1500.- for ikke medlemmer 

 

Invitasjon og påmelding sendes ut i begynnelsen 

av september. Har du spørsmål, ta kontakt med en 

av oss i Landsstyret. 
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Det er fortsatt mulig å melde seg på 

landskonferansen. Gå via STAMIs 

hjemmesider eller klikk på logoen for 

BHT2016 over. Påmeldingsfrist er 31. august. 

Landskonferansen har også egen facebookside 

som du finner HER. 

 

Landsstyret i NSFLBS håper mange av dere 

har satt av tid til Landskonferansen selv om 

Sykepleierkongressen til NSF arrangeres på 

samme tid. 

Landsstyret vil ta initiativ til et møtepunkt 

kun for bedriftssykepleiere på konferansen. 

For å gi medlemmene et lite innblikk i hva vi i 

styret jobber med legger vi ut handlingsplanen 

for 2014-2017. Dette er vårt veikart som blir 

oppdatert etter hvert som punktene blir fullført. 

Planen er lagt ut på NSFs nettsider på vårt 

faggruppeområde HER. 

Landsstyret informerer om at neste 

Generalforsamling med fagdager, blir 

avholdt 7. – 8. september 2017 i Oslo. 

Vi har lyst til å sette fokus på 

bedriftssykepleiernes identitet. 

Vi er også veldig mottakelige for innspill til 

aktuelle tema. 

Hold av datoene allerede nå! 

Godkjenningsordningen som spesialist i 

Bedriftssykepleie 
Landsstyret har hatt møte med Lise Færevaag i 

NSF der hun orienterte om status vedrørende 

godkjenningsordningen som spesialist i 

Bedriftssykepleie. Det er hun som administrerer 

denne ordningen. Hun fortalte at hun behandler fra 

1-5 søknader pr år. Det var en kraftig nedgang i 

antall søknader i forbindelse med at 

godkjenningsordningen for BHT ble etablert. Hun 

stiller seg spørsmål om dette kanskje er fordi 

bedriftssykepleierne ikke er nevnt som 

obligatorisk yrkesgruppe i denne. 

Spesialistgodkjenningsordningen skal på sikt ses 

på innad i NSF. Lise Færevaag mener derfor at 

landsstyret ikke skal anbefale bedriftssykepleiere å 

søke godkjenning som spesialist i 

bedriftssykepleie hvis det ikke ligger økt lønn 

eller annen annerkjennelse i det for den enkelte 

søker. Dette fordi det er en krevende prosess å 

søke godkjenning som spesialist i 

bedriftssykepleie. 

Det er derimot ulike masterstudier som er 

fremtiden for sykepleiere generelt sett. Det 

synliggjøres ved at de fleste videreutdanninger for 

sykepleiere nå er på masternivå. Landsstyret ble 

derfor anmodet om å anbefale 

bedriftssykepleiere å ta en mastergrad i et 

relevant fag. NSF anerkjenner 

bedriftssykepleiernes kompetanse, men det vil 

ikke bli jobbet ikke med å sette fagutvikling i et 

eget utdanningssystem.  

Siden det ikke er en egen utdanning for å bli 

bedriftssykepleier og det heller ikke vil komme 

noen egen utdanning i fremtiden, nevnte hun flere 

alternative utdanninger som søkere har. Det er 

grunnkurs fra STAMI, utdanning som 

yrkeshygieniker, veilederutdanning, utdanning i 

miljørettet helsevern og utdanning som helsesøster 

/ psykiatrisk sykepleier. Det kan også være 

videreutdanning innenfor HMS-området, og fag 

under «Ledelse og organisasjon», 

organisasjonspsykologi og konflikthåndtering. 

Landsstyret vil jobbe videre med denne saken opp 

mot NSF. 
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