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Kjære alle bedriftssykepleiere 
 

Her kommer noen ord fra meg som leder av 

landsgruppen. 

Jeg har vært leder i ca et år nå, og det har vært 

mye å sette seg inn i. 

Jeg jobber i Bedriftshelsetjenesten ved 

Sykehuset Telemark HF, og vi er både en 

intern ordning og en ekstern ordning, der vi 

jobber med ansatte og ledere både på STHF, 

SIV og Sunnaas sykehus, i tillegg til at vi er 

BHT for noen kommuner og mindre bedrifter i 

Telemark. 

  

Det å være bedriftssykepleier å få lov til å 

jobbe med forskjellige oppgaver innenfor 

bedriftshelsetjeneste er inspirerende og 

spennende. Jeg gleder meg til hver dag. 

  

Da jeg måtte overta som leder for Janne 

Hetland , i fjor, var det med en stor porsjon 

ydmykhet jeg valgte å gjøre det. 

Det var mange oppgaver å ta fatt på og som 

styr var vi ganske «ferske» alle sammen, men 

vi har forsøkt å ha fokus på de ønsker som har 

kommet fra dere medlemmer. 

Som faggruppe er vi en liten gruppe ( ca.180), 

sammenlignet med andre faggrupper innenfor 

NSF, men vi som jobber i BHT har kontakt 

med svært mange, og er en svært sammensatt 

gruppe. 

Faggruppen vår består av sykepleiere med 

forskjellige videreutdanninger, slik som 

helsesøster, rus og psykiatri, veiledning, 

økonomiske og administrative fag, 

organisasjonspsykologi,  pedagogikk, intensiv, 

operasjon og anestesi, hygiene og master i 

«Helsefremmende arbeid» for å nevne noen. 

Vi har ingen egen videreutdanning for å bli 

bedriftssykepleier, og har de siste årene ikke 

hatt tilbud om kurs i bedriftssykepleie 

gjennom faggruppen.  

STAMI har hatt kurs i arbeidshelse rettet mot 

bedriftssykepleiere, og vi jobber med å få til 

et samarbeid med STAMI, i forhold til 

hvordan kurset er lagt opp, og hva vi ønsker 

at det skal inneholde. Dato på neste kurs på 

STAMI er ikke fastsatt. 

Mitt ønske for faggruppen er at vi skal bli mer 

synlige i arbeidslivet. 

Ut i fra BHT-evalueringen 2016, ser vi at de 

fleste er fornøyde med sin BHT, men det var 

bare 59 % som svarte (170 BHT`er), så vi har 

nok alle en jobb å gjøre i å gjøre oss kjent i 

miljøet og for de vi er BHT for. 

Jeg ser at vi som sykepleiere har en viktig 

rolle i jobben vi har i BHT på bakgrunn av 

den grunn- og videre utdanningen vi har, og 

mulig vi kan være flinkere til å synliggjøre 

oss som sykepleiere. 

Det står ikke i lovverket at BHT skal ha ansatt 

sykepleier, men at de skal ivareta oppgaver 

som vi vet at vi som sykepleiere ivaretar. 

I de bedriftshelsetjenestene vi jobber har vi 

ofte andre titler en bedriftssykepleier, som for 

eksempel rådgiver eller spesialkonsulent. 

Det tror jeg er med på å skjule at det også er 

sykepleiere som jobber i BHT, og at BHT har 

behov for vår kompetanse for å være en god 

BHT. 

I november, 28.november, har vi invitert til 

kurs for bedriftssykepleiere, og vi ønsker å 

sette fokus på hvem som ivaretar oss som 

«hjelpere», med tanke på den slitasjen det kan 

være i den jobben vi har.  

Jeg håper å se mange av dere der ! 

Ønsker dere alle en flott høst og så ses vi 

kanskje i Oslo på kurs 28.november. 

Ta gjerne kontakt og kom med innspill om det 

er noe dere ønsker at jeg som leder, eller vi i 

styret skal ta tak i. 

 

Laila Pedersen Haukedalen 

laip@sthf.no, 95986618 

mailto:laip@sthf.no


«Hvordan kan bedriftssykepleiere 

ivareta egen arbeidshelse?» 
Landsgruppen av bedriftssykepleiere (NSFLBS) i 

samarbeid med Enhet for bedriftshelsetjeneste, 

Universitetet i Oslo, arrangerer dagskonferanse 

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

 

Sted:  Universitetsbiblioteket på 

 Blindern. 

Pris:  kr 1200,- for medlemmer,  

 kr 1700.- for ikke medlemmer 

Invitasjon og påmelding finner du HER. 

BHT-evalueringen 2016 – noen 

tanker fra Fagsekretariatet 
Arve Lie og Odd Bjørnstad 

 

19. september 2016 ble SINTEFS evaluering av 

BHT i Norge offentliggjort. En uke seinere ble den 

presentert på Landskonferansen for BHT på 

Lillestrøm. Rapporten viser at BHT stort sett leverer 

tjenester på de områdene den skal, og kundene er 

brukbart fornøyd. Og godkjenningsordningen har 

ført til bedre kvalitet på BHT. Men mye kan fortsatt 

bli bedre. 

 

BHT har vært gjennom en rekke utredninger og 

evalueringer de siste årene. Resultatene av SINTEFs 

evaluering avviker lite fra de foregående 

evalueringene og gir trolig et riktig bilde av BHT i 

Norge i 2016. BHT leverer stort sett tjenester på de 

områdene den skal, og kundene er brukbart fornøyd. 

Og godkjenningsordningen har ført til bedre kvalitet 

på BHT. Men mye kan fortsatt bli bedre. Her har 

både BHT, virksomhetene, Arbeidstilsynet, STAMI 

og partene i arbeidslivet et ansvar. 

 

Resten av tankene fra Fagsekretæriatet finner du 

HER. 

 

Rapporten kan lastes ned fra: 

http://www.sintef.no/prosjekter/evaluering-av-

bedriftshelsetjenesten/ 
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Kontingenten for 2017 til faggruppen vår vil bli 

fakturert i løpet av uke 48/2016. Den er uendret fra i 

fjor og er på kr. 408,- for vanlige medlemmer og kr. 

100,- for pensjonister/studenter i NSFLBS. Det er 

NSF som fakturerer og evt. henvendelser bør gjøres 

direkte til medlemstjenester. 

 

Kjenner du noen bedriftssykepleiere som ikke er 

medlem?  Ved verving vil du motta 

vervepoeng/vervepremie. Ved innmelding etter 

1.oktober vil nye medlemmer ikke bli fakturert 

inneværende år." 

 

Wenche Næss Hogstad 

HMS-rådgiver / Bedriftssykepleier 

Nettverksgruppe i Hordaland 
 

Da lokalgruppen i Hordaland ble lagt ned for noen år 

siden, ble flere av oss enige om å holde kontakten og 

ikke miste det faglige nettverket vi setter så stor pris 

på. Vi har derfor hatt årlige heldagssamlinger der 

ansvar for selve arrangementet går på rundgang blant 

oss i nettverket. På disse samlingene har vi faglige 

tema som de ansvarlige for samlingen har regi på. Så 

tar vi oss også tid til nettverksbygging, faglig 

utveksling og gode sosiale aktiviteter. I dette 

nyhetsbrevet kommer en oppsummering fra vårens 

samling som ble holdt på Aker Solutions på Ågotnes. 

Vi har også en uformell Facebookgruppe som ikke er 

veldig aktiv utenom disse samlingene, men er en god 

informasjonskanal når vi skal ha et arrangement. 

Utover det går informasjon via kontaktpersonen til 

NSFLBS i Hordaland, Borgny Helen Aga Gjøn. 

Det å ha en nettverksgruppe blant 

bedriftssykepleierne kan sterkt anbefales. Hvis du er 

bedriftssykepleier i Hordaland, og er interessert i å 

delta i nettverket vårt kan du kontakt med 

undertegnede.  

 

Rigmor Farsund Moe, 

rigmor.moe@bergen.kommune.no 

 

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3050492/10496
https://www.dropbox.com/s/9ttjs5b5ie6718g/Om SINTEFs BHT evaluering 2016.pdf?dl=0
http://www.sintef.no/prosjekter/evaluering-av-bedriftshelsetjenesten/
http://www.sintef.no/prosjekter/evaluering-av-bedriftshelsetjenesten/
http://www.sintef.no/prosjekter/evaluering-av-bedriftshelsetjenesten/
http://www.sintef.no/prosjekter/evaluering-av-bedriftshelsetjenesten/
http://www.sintef.no/prosjekter/evaluering-av-bedriftshelsetjenesten/
http://www.sintef.no/prosjekter/evaluering-av-bedriftshelsetjenesten/
mailto:rigmor.moe@bergen.kommune.no
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BEDRIFTSSYKEPLEIERKOLLEGAER I 

HORDALAND MØTES PÅ AKER SOLUTIONS 

SUBSEA PÅ ÅGOTNES EN NYDELIG DAG I 

MAI! 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie og Gunvor inviterte til en dag i Subsea 

miljø. Dagen var 27.mai der vi møttes 11 

bedriftssykepleiere.  

Vi startet dagen med at Anne-Marie hadde 

informasjon om Aker Care, som er  

Helsetjenesten til Aker eide selskaper.  

Leveransen fra Aker Care består i helsefremmende, 

forebyggende og behandlende tjenester.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deretter hadde vi en runde i verkstedet sammen med 

hovedverneombud som fortalte og viste ivrige 

bedriftssykepleiere rundt i de ulike hallene, slik at vi 

kunne se nærmere på produksjonen der. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En av de ansatte forteller oss hva de gjør med utstyr 

som vedlikeholdes. Han forteller også i korte trekk 

hvordan utstyret klargjøres før testing og ferdigstilling. 

Videre blir utsyr lagret eller sendt til kunde.  

 

Gunvor viste oss rundt i det nye kontorbygget. Det 

nyeste kontorbygget ble tatt i bruk april for to år siden. 

I det nye kontorbygget arbeider de i åpent landskap. 

Det er mange møterom i hver etasje. 

Subsea sin HMS leder fortalte om organisasjonen om 

hva er spesielt hos de og videre hvordan samarbeidet 

mellom bedrift og Aker Care fungerer.   

Aker Care sin bedriftsfysioterapeut og fortalte om 

hvordan Aker Care sammen med kunden 

risikovurderer helserisiko gjennom 

kartleggingsverktøyet Mapping Health.  

Dette er ett risikovurderingsverktøy for vurdering av 

fysisk arbeidsmiljø. Da kartlegges risikonivået for 

utvikling av helseskader/sykdom over tid. Bakgrunnen 

for denne modellen og metodikken er utviklet i 

samarbeid med Aker Solutions MMO i samarbeid med 

HMS basis (Helserisikoregister) og Redpill Linpro. 

Gjennom dette arbeidet medvirker arbeidstakerne i det 

systematiske HMS-arbeidet slik at samlet kunnskap og 

erfaring utnyttes. Arbeidet gjøres i workshops med 

HMS personell, verneombud og andre ansatte. Da blir 

det vurdert risiko på bakgrunn av kartlagte farer og 

problemer gjennom risikobasert gjennom HMS 

styringsprinsipp / føre var. 

Til slutt kom personalsykepleier som har reisemedisin 

som sitt spesialfelt og fortalte om hvordan Aker Care 

sine rutiner er ved Fit for Travel, i forbindelse med at 

kunden skal på jobbreiser til fjerne destinasjoner.  

Takk til Anne-Marie som spanderte deilig lunsj, samt 

frukt og drikke. Til kaffien hadde vi kake fra Gunvor. 

Etter at vi har hatt en flott dag sammen kjører vi til 

Bergen for å spise middag sammen. 

  

 

 

 

Takk for besøket! 

 

 

Beste hilsen fra      

Anne-Marie og Gunvor 

anne-marie@akercare.com  40457271      

gunvor@akercare.com, 40487068 

mailto:anne-marie@akercare.com
mailto:anne-marie@akercare.com
mailto:anne-marie@akercare.com
mailto:gunvor@akercare.com
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Folkehelsekonferansen 17.-18. oktober 2016. 

“Lokalsamfunn for framtida - Samarbeid på tvers 

for helse og trivsel.” 

  

Faggruppen vår har kommet med innspill til 

folkehelsekonferansen 2016. BHTs arbeid med å 

bistå virksomheten i arbeidet med å skape sunne og 

trygge arbeidsforhold, gir også effekt på folkehelsen 

blant annet ved å forebygge sykdom og uhelse.  

Vi har sendt inn materiale til poster med et 

eksempel fra Bergen kommune, hvor de ansatte får 

tilbud om «kurs i mestring av belastning» (KIB). 

Deltagerne gir klart uttrykk for at de opplever kurset 

som svært nyttig for dem i forhold til å jobbe med 

egne belastninger og å øke mestringsevnen sin. Et 

flertall rapporterer også mindre symptomer på 

overbelastning.  

Spesielt fokus for årets Folkehelsekonferanse er 

«samarbeid på tvers». Det ene er at vi i BHTene 

jobber tverrfaglig oss i mellom, men vi har også 

utstrakt kontakt med eksterne aktører som både 

lokalt NAV kontor, NAV arbeidslivssenter, fastlege 

og i noen tilfeller spesialisthelsetjenesten. I noen 

sammenhenger er det også samarbeid med aktører 

som for eksempel Folkehelseinstitutt i forbindelse 

med sykdomsutbrudd/fare for sykdomsutbrudd i 

befolkningen (eks svineinfluensa, Tbc, ebola), og 

dialog med kommunelege der ansatte har psykisk 

sykdom og lite/ikke noe nettverk rundt seg og man 

ikke får kontakt. Det er viktig at vi markerer oss, og 

synliggjør det arbeidet vi gjør også overfor andre 

aktører som kanskje ikke er så kjent med vår rolle 

og funksjon. 

 

https://www.nsf.no/vis-

artikkel/3110114/1212760/Folkehelse+NSF=sant 

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! 

Appbiblioteket er en nettside fra NAV om bruk 

av smartteknologi for mennesker med 

funksjonsnedsettelser. Nettsiden gir beskrivelse 

av apper for smarttelefoner og nettbrett for iOS, 

Andriod og Windows. Du kan søke etter apper i 

vår søkemotor. Her kan du for eksempel søke 

etter apper for mennesker med synsvansker og 

kognitive vansker. Appene som beskrives i 

Appbiblioteket testes om de fungerer med 

enhetens innebygde bryterstyring og VoiceOver. 

I Appbiblioteket finner du også artikler 

om tilgjengelighet og bruk av smartteknologi 

for mennesker med funksjonsnedsettelser. 

Appbiblioteket eies av NAV Kompetansesenter 

for tilrettelegging og deltakelse og driftes via en 

redaksjon som består av ansatte fra NAV 

Kompetansesenter og NAV Hjelpemiddelsentral 

Nord-Trøndelag. 

www.appbibliotek.no 

 

mailto:martin.holm@skien.kommune.no
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https://www.nsf.no/faggrupper/bedriftssykepleiere
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