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Etablering av kontaktperson for NSFLBS i 

alle fylker

Landsstyret har ønske om å etablere en 

kontaktpersonordning i alle fylker. Faggruppen 

har ikke lenger lokalgrupper, og en ordning med 

en kontaktperson i hvert fylke kan bidra til at en 

lokal forankring opprettholdes. 

Samtidig vil landsstyret på denne måten ha 

bedriftssykepleiere å utveksle informasjon med, 

og få tilbakemeldinger fra, på en enkel og 

hensiktsmessig måte.

Når vi trenger råd og innspill fra dere 

eksempelvis i det kommende arbeidet opp mot 

ekspertgruppen som skal evaluere BHT, vil en 

kontaktperson være nyttig å ha. 

Og når dere lokalt vil komme med 

tilbakemeldinger til Landsstyret kan 

kontaktpersonen brukes. Slik kan vi gjøre 

kommunikasjonen enklere og mer dynamisk, og 

Landsstyret vil komme nærmere virkeligheten til 

bedriftssykepleierne over det ganske land.

Flere fylker har en slik ordning allerede, og der 

er det etablert nettverk som arrangerer samlinger 

for bedriftssykepleierne i fylket. I dette 

nyhetsbrevet kan du lese om aktiviteten i Oslo. 

Kontaktpersonen vil kunne være med å 

koordinere invitasjoner til samlinger lokalt, og 

dermed vil dere opprettholde kontakt og 

fagutveksling på lokalt nivå.

Landsstyret har videre et mål om å ha årlige 

samlinger for kontaktpersonene, for felles 

utveksling og inspirasjon.

Hva tenker du? Kan dette være noe for deg å 

engasjere deg i?

Ta kontakt med Landsstyret ved Rigmor Farsund 

Moe om du er interessert i å bli kontaktperson, 

eller har spørsmål i denne forbindelse. 

Vi minner om FAGDAGER

Tid og sted: 7. og 8. september

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gate 

30 i Oslo.

Deltakeravgift:

Medlemmer av NSFLBS: 4900,-

Ikke-medlemmer: 5500,-

I deltakeravgiften inngår forelesninger, 

kaffepauser begge dager, lunsj begge dager samt 

middag onsdag kveld, og det som måtte 

forekomme av underholdning her og der.

Overnatting:

Enkeltrom: 1695,- pr natt inkludert frokost

Dobbeltrom: 950,- pr natt inkludert frokost

Påmeldingsfrist: 

31. mai 2017. Ved påmelding etter 31. mai 

påbeløper et gebyr på 400,-

Påmelding: 

https://www.nsf.no/kurs-og-

konferanser/3192474/10496

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3192474/10496


NSF sin politiske plattform for folkehelse

Norsk sykepleierforbund (NSF) har revidert sin 

politiske plattform for folkehelse, og den vil 

gjelde for perioden 2017-2020.

NSF vil med denne politiske plattformen for 

folkehelse tydeliggjøre og gi retning for 

sykepleiernes rolle i folkehelsearbeidet i 

Norge. Plattformen synliggjør hvordan 

sykepleie og sykepleiere er avgjørende for å 

lykkes med folkehelsearbeid, og hvilke grep 

som må tas for å utnytte potensialet.

Den politiske plattformen skal vise hvordan 

sykepleiere kan bidra til bedre folkehelse både 

hos individer, grupper og befolkningen som 

helhet, og påvirke beslutninger på lokalt, 

regionalt og nasjonalt nivå. Plattformen 

understreker folkehelsearbeid gjennom hele 

livsløpet og på alle arenaer der sykepleiere kan 

bidra til sunne levevaner, livsstilsendringer, 

påvirke risikoforhold og sette inn tiltak tidlig 

for å forebygge eller redusere negativ 

utvikling, samt bidra til mestring av liv med 

sykdom og helseutfordringer.

Dersom alle sykepleiere har en forebyggende 

og helsefremmende tilnærming i sitt arbeid vil 

det få stor betydning for folkehelsen og derved 

befolkningens helse.

I kapittelet om NSF sitt mål med 

folkehelsearbeidet står det blant annet at det 

må rettes en særskilt oppmerksomhet mot blant 

annet å styrke bedriftshelsetjenesten.

Landsstyret i NSFLBS har bidratt til 

utviklingen av plattformen, og dette blir 

synliggjort i Satsingsområde 3 som handler om 

«voksne og eldre», se side 18 og 19.

Nytt i den reviderte plattformen er at NSF 

uttrykker forventninger om at:

Alle arbeidstakere har tilgang på godkjent 

bedriftshelsetjeneste, der bedriftssykepleier 

inngår i team.

I disse tider med et ekspertutvalg som skal 

vurdere BHT sin fremtid, er dette viktige signaler 

for oss bedriftssykepleiere om at NSF ønsker å 

ivareta oss som yrkesgruppe.

Vi anbefaler deg å lese litt i plattformen når du 

har en ledig stund.

https://www.nsf.no/Content/3051249/cache=2017

1603080955/Politisk%20Plattform_folkehelse_2

017-2020.pdf

Nå er den siste lokalgruppen lagt ned – men 

det finnes andre muligheter;

LOKALT FAGNETTVERK FOR 

BEDRIFTSSYKEPLEIERE–

MEDLEMSTILBUD I OSLO / AKERSHUS

Lokalgruppen i Oslo og Akershus hadde vært 

nedlagt noen år da jeg tok kontakt med andre 

bedriftssykepleiere for å høre om interessen for 

å reetablere en møteplass.

10-12 bedriftssykepleiere meldte seg interessert 

og kom på det første møtet.

Vi tok først en runde på om vi skulle være en 

nettverksgruppe eller om vil måtte etablere en 

lokalgruppe med formelt årsmøte og valg til et 

styre.

Valget falt på å holde dette på lavterskelnivå da 

det ikke var støtte for å gå inn for en tradisjonell 

lokalgruppe. Samtidig fikk vi vite at NSF hadde 

fjernet den økonomiske tildelingen til 

lokalgruppene ved at dette skulle styres fra 

landsgruppens hovedstyre.

Endringen betyr at lokalgrupper ikke har eget 

budsjett og må søke om midler til konkrete 

tiltak. Med den endringen så vi ikke poenget 

med alt ”styret” med å ha et styre.

https://www.nsf.no/Content/3051249/cache=20171603080955/Politisk Plattform_folkehelse_2017-2020.pdf


Den viktigste grunnen til å etablere denne 

møteplassen skulle jo være det faglige.

Vi skulle dele og bli inspirert av hverandre.

Formålet er; 

• å fremme lokal aktivitet og engasjement

• dele kunnskap og støtte hverandre på alt det 

gode fagarbeidet

• motvirke medlemsflukten fra faggruppen

Da formen på møteplassen var avklart hadde vi 

en idemyldring og satte opp en rekke temaer 

som ble fordelt med ansvarlige som skulle 

innlede.

Her er noen av temaene vi har hatt;

• Helsekort for bygningsarbeidere

• Rusoppfølging

• Risikovurdering av psykososial 

arbeidsmiljøfaktorer

• Langpendling og helseplager – fremlegg av 

masteroppgave 

• Funksjonsvurdering 

Vi har hatt 3 møter pr år på mandager kl 14 og 

har benyttet møterom på NSF sitt hovedkontor i 

Tollbugt. som er sentralt og greit sted for de 

fleste. 

Opplegget krever 1-2 ”ildsjeler” i stedet for et 

styre med 6 medlemmer og mange formelle 

krav. Kontaktpersonens oppgave har vært å 

sende ut invitasjon/påminnelse og bestille 

møterom. Referatskriving har gått på omgang.

Vi har invitert til møtene ved direkte 

henvendelse til våre medlemmer i epost. Det 

skrives et kort referat som sendes ut på samme 

måte, så vi mener at tilbudet skulle være godt 

kjent.

Vi har registrert at flertallet som møter er fra 

egenordninger og vi ser spesielt at 

bedriftssykepleiere fra de store fellesordningene 

ikke kommer. 

Oppmøtet har variert noe, men har vært mellom 

6-12 personer hver gang. 

Vi har stusset noe over det lave engasjementet 

siden vi vet at det er betydelig mange flere 

sykepleiere som jobber i BHT i Oslo / Akershus.

Hvorfor fenger ikke dette? 

Deltakelse i nettverket er et medlemstilbud og vi  

håper at flere av våre medlemmer vil benytte 

seg av det og hadde også ønsket at flere som 

ikke er medlemmer ville komme og se nytten av 

å delta.

Vi ønsker innspill til hva vi kan gjøre bedre, evt. 

bare hvorfor dere ikke finner dette interessant.

Britt Haugan

Kontaktperson for Oslo-Akershus og 

styremedlem i Landsgruppen

Så går det mot vår og sommer og lysere tider 

og det er travle tider før sommeren er her.

Vi som jobber i BHT er inne i en spennende 

periode nå med den varslede gjennomgangen av 

BHT-ordningen av en ekspertgruppe, ledet av 

Pål Molander, direktør på STAMI, nedsatt av 

Arbeids- og sosialdepartementet.

Vi Landgruppen for Bedriftssykepleiere er 

invitert til å komme med innspill til 

ekspertgruppen som skal se på 

Bedriftshelsetjenesteordningen.

Ekspertgruppen skal blant annet vurdere mulige 

fremtidige modeller av bedriftshelsetjenesten.

Ekspertgruppen ønsker at innspillene tar 

utgangspunkt i mandatet, og er bl.a. opptatt av å 

få belyst følgende forhold:

• Hva er erfaringene med dagens BHT-

ordning?

• Hvordan vurderes de forvaltningsmessige 

rammene for BHT-plikten?

• Er det forhold ved dagens BHT-ordning som 

kan bli bedre?

• Hvordan kan en revitalisert BHT-ordning få 

økt nytteverdi for små virksomheter samt 

virksomheter i utkantstrøk?

• Hvordan bør en fremtidig 

bedriftshelsetjeneste organiseres for på best 

mulig måte ivareta fremtidens arbeidsliv og 

arbeidsmiljøutfordringer?



Nyhetsbrevet er satt sammen av Martin Holm

Vi i styret har jobbet med å få på plass hva vi ser 

som viktig videre i vurderingen av BHT-

ordningen.

Vi har tatt dette med på innspillsmøtet om 

gjennomgang av BHT-ordningen 23. og 24. mai,-

17 i Arbeids- og sosialdepartementet, der vi stilte 

med leder Laila P Haukedalen og styremedlem 

Britt Haugan.

Den 18.mai møtte vi til samarbeidsmøte på 

STAMI med «Profesjonsforeningen», der vi 

sammen med de andre faggruppene så på hva 

som er viktig å vektlegge videre i 

bedriftshelsetjenesten.

Dere er alle velkommen til å komme med 

innspill i forhold til de punktene som er nevnt. Vi 

ønsker oss MANGE tilbakemeldinger, i løpet av 

denne og neste uke. Det er invitert til et åpent 

innspillsmøte 15.juni i tillegg til de som var i 

mai. Der er det åpnet for at flere kan melde seg 

på og komme med innspill til BHT ordningen.

Leder kommer antagelig til å møte der også.

Send innspill på mail til: laip@sthf.no

Vi jobber nå med å få oversikt over 

videreutdanning og Mastere som er aktuelle for 

oss bedriftssykepleiere. NSF har levert en 

uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet ved 

Helsedirektoratet om;

- dagens videreutdanningstilbud og innhold ifht

dagens behov sykepleiere møter i dag.

- Utredning av etablering av en eller flere 

kliniske videreutdanninger i tjenestene både i 

kommunene og i sykehus

og

- om det bør etableres offentlig 

spesialistgodkjenning for sykepleiere med 

masterutdanning med faglig bredde  som 

samsvarer med tjenestens behov

- Utrede om utvalgte grupper skal gis utvidede 

rettigheter til å foreskrive legemidler, 

medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler 

på blå resept, og vurdere om flere grupper skal 

få rett til å henvise til andre tjenesteytere.                       

Direktoratet har levert første del i begynnelsen av 

mai og levering av siste del av oppdraget  som 

omfatter spesialistgodkjenning, er ikke fastsatt.

Vi som bedriftssykepleiere får følge nøye med på 

dette.

Kom gjerne med innspill til styret om du mener det 

er noe vi må ta videre her. 

Vi har hatt Kari Gaarder Osnes med fra 

faggruppen av bedriftssykepleiere til å følge med 

på  og høre det som angår vår gruppe.

Nå som invitasjonen til fagdager og GF er sendt ut, 

håper vi så mange som mulig vil komme den 7. og 

8. september 2017 i Oslo.

Vi i styret er stolte og spente, vi synes at vi har fått 

laget et flott program med gode tema, og gleder 

oss til å se så mange som mulig av dere på 

fagdagene og generalforsamlingen.

Ønsker dere alle en fin vår og en god og solfylt 

sommer, gjør som katten her, gi dere selv en rolig 

stund hver dag

Med hilsen til dere alle fra 

Laila Pedersen Haukedalen

Leder av NSFLBS

mailto:martin.holm@skien.kommune.no
https://www.facebook.com/nsflbs
https://www.nsf.no/faggrupper/bedriftssykepleiere
mailto:laip@sthf.no

