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Siden sist.......hva er vi opptatt av i 
Landsstyret og hvilke planer har vi?

De siste månedene har vi i Landsstyret ventet i 
spenning på hva som bør skje med BHT!?
Nærmere bestemt hva den regjeringsoppnevnte 
ekspertgruppen skulle presentere 1. mai. 

En drøy måned på overtid ble rapporten presentert 
på et seminar som mange sikkert fulgte fra 
arbeidsplassen. Jeg var tilstede på seminaret og alt 
der tydet på enighet om at dette er et solid og godt 
fundament å bygge veien videre på. Vi anbefaler 
dere alle å sette dere inn i rapporten. Den gir oss et 
godt kunnskapsgrunnlag om hvor BHT står pr i dag 
og ikke minst trekker den frem tall på 
samfunnsnytten BHT har. Den sammenligner BHT i 
flere land og trekker opp ulike modeller for hvordan 
BHT kan innrettes.

Ekspertgruppen anbefaler at BHT i fremtiden 
fortsetter i det gode sporet vi er i, med en lovbasert 
modell, men presiserer at det mangler en rød tråd 
for BHT fra samfunnsoppdrag til tjenesteytelse. 
Noen stikkord fra rapporten; 
fokus på kjerneoppgaver - risikobasert 
tjenesteytelse – mer forebygging – mindre 
individfokus – større andel lege i BHT – treffsikker 
kompetanse - opprettelse av BHT bransjeforening.

Rapporten skal på høring og noen helt sentrale 
spørsmål som må avklareres er om BHT under en 
lovbasert modell skal være; plikt for alle, frivillig 
eller risikoutløst ut fra bransjer.
Vår faggruppe skal bidra med innspill til høringer. 
Der vil vår sterkeste stemme være sammen med 
profesjonsforeningene i BHT, som vi for øvrig er i 
ferd med å etablere en felles profesjonsstyrt 
faggruppe i BHT, nettopp for å ha en felles stemme 
og bli lyttet til.

I månedene som kommer må landsstyret se 
nærmere på hva som bør skje med sykepleierne i 
fremtidens BHT? Hvilke signaler gir ekspertgruppen 
for sykepleierne? 
I dag utgjør sykepleierne 42 % av ansatte i BHT. Vil vi 
fortsatt ha plass i fremtidens BHT?

Det er en antakelse at mange sykepleiere i BHT 
jobber mye med helsekontroller og annet 
individbasert arbeid. Ved større legeandel og mindre 
individfokus i bedriftshelsetjenesten kan det bli 
mindre behov for vår faggruppe. Landsstyret har 
tenkt at det kunne vært fint å kartlegge hvilke 
arbeidsoppgaver bedriftssykepleierne faktisk utfører 
og hvilket BHT fagområde hører de inn under.

På denne bakgrunn er det avgjørende nå at vi tar på 
alvor de signalene rapporten gir om mer treffsikker 
og strømlinjeformet kompetanse for BHT-personell. 
Det er masterløp som gjelder for alle 
videreutdanningene innenfor alle fagretningene i 
sykepleien. Dersom bedriftssykepleierne skal ha en 
plass i fremtidens BHT så må vi påvirke  koblingen 
mellom STAMIs utdanningsløp og studiepoeng mot 
mastergrad. 

Siden sist har landsstyret har hatt 3 styremøter og 
viktigste sak har vært satsing ut mot distriktene. Vi 
som sitter med styrearbeidet er helt avhengig av å 
nå bredt ut og ha kontakt med medlemmene.
Etableringen av «fylkeskontaktforum» er en del av 
tiltakene. 

Når det gjelder videreutdanning / spesialisering av 
sykepleiere til bedriftshelsetjenesten så er det helt 
sentralt at vi som faggruppe jobber inn mot NSF. Vi 
kan ikke forvente at det er noen andre som snakker 
sykepleiernes sak når det gjelder tilpasning til BHTs
kompetansekrav i femtiden.



Møte med fylkeskontaktene i 
NSFLBS – 30. mai 2018
Etter at alle lokalgruppene i NSFLBS er lagt ned, 
har landsstyret tatt initiativ til å opprette 
fylkeskontakter i alle landets fylker. Vi har hatt en 
prosess med å kontakte medlemmer, og vi har fått 
svært god respons fra engasjerte medlemmer som 
har takket ja til å ha denne rollen.
Formålet med ordningen er at landsstyret ønsker 
å knytte mer og tettere kontakt med 
medlemmene gjennom å ha fylkeskontakter i 
fylkene som vi kan diskutere viktige saker med, og 
få innspill fra i forhold til landsgruppens videre 
arbeid.
Onsdag 30. mai 2018 hadde landsstyret i NSFLBS 
invitert til møte med de nye fylkeskontaktene i 
landsgruppen vår. Vi var til sammen 14 engasjerte 
medlemmer som hadde en god arbeidsøkt med 
nettverksbygging og flotte diskusjoner om faget 
vårt.
I disse tider når rapporten «Hva bør skje med 
BHT» fra ekspertgruppen nettopp er publisert, 
hadde vi et godt utgangspunkt for diskusjonene 
våre. Hva er bedriftssykepleiernes identitet og 
rolle i dagens BHT, og inn i fremtiden? Hvilke 
innspill vil vi som faggruppe formidle videre når 
det gjelder anbefalingene i rapporten? 

På møtet ble vi enige om flere punkter som vi skal 
skriftliggjøre i en egen høringsuttalelse. Vi brukte 
også tid på refleksjoner omkring en fylkeskontakt 
sin rolle og funksjon. Vi ba fylkeskontaktene om 
innspill til landsstyret om fremtidige 
innsatsområder. Vi ønsket å vite noe om hva vil vi 
med faggruppen videre, og hvordan skal vi beholde 
og rekruttere medlemmer til faggruppen? 
Så hadde vi en idemyldring om forslag til tema for 
neste års fagdager og hva vi skal vektlegge for å 
sikre en faglig god kvalitet på disse dagene.
Landsstyret fikk mange konkrete innspill om 
kommende innsatsområder. Vi fikk råd om hvordan 
vi best mulig kan kommunisere med medlemmene 
slik at arbeidet vi gjør blir mer synlig. Og vi fikk 
forslag til grep vi kan ta for å rekruttere nye 
medlemmer. 
Alle innspillene vi fikk vil vi i landsstyret gripe fatt i 
etter hvert, og vi skal formidle det til dere 
medlemmer gjennom ulike kanaler. 
I listen under finner du navnet til din fylkeskontakt:
Ta gjerne kontakt med din fylkeskontakt hvis du har 
lyst til å utvikle et nettverk i ditt fylke.
Utpå høsten hører du nok fra oss uansett

Finnmark / Troms Vibeke Nango Martinsen

Nordland Hege Kristiansen

Trøndelag Wenche Næss Hogstad

Møre og Romsdal Randi Beate Langeland

Hordaland / Sogn 

og Fjordane
Borgny Helen Aga Gjøn

Rogaland Sigrid Elin Utne

Agder Frank Hansen

Telemark Laila Pedersen Haukedalen

Vestfold Marianne Rise Bechmann

Buskerud Elisabeth Lund- Kristensen

Akershus Barbra Moen Glende

Oslo Elisabeth Lie Hansen

Østfold Christin Marie I Gulaker

Oppland / Hedmark Lise Damsgaard

Vi planlegger en fagdag til høsten og fagdager i 
forbindelse med GF 2019 og håper vi kommer til å 
treffe med faglig program.
Følg med på annonseringer fremover og så ønsker vi 
oss tilbakemelding og tips, ris og ros. 

Siden vi nærmer oss ferietid så vil jeg ønske dere 
alle

God Sommer!

Britt Haugan
Leder NSFLBS
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Det norske HPH-nettverket, som NSF er medlem 
av, arrangerer Nordisk konferanse 2018 med 
hovedtema: Act-Belong-Commit: together for 
mental health. Konferansen arrangeres 
på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo fra den 19. – 21. 
september 2018.
Fokuset vil være på mental health promotion på et 
systemisk, gruppe- eller individnivå. «Sub-temaer» 
inkluderer: livsmestring, recovery, psykisk 
helsepolitikk og mental helse hos barn og unge, 
kvinner, innvandrere, eldre og 
familie/pårørende. Dette er en spennende 
mulighet til å samarbeide med andre innen mental 
helse.
Program og påmelding finner du HER

Denne må dere få med dere! Ta en titt på vår nye 
promofilm på YouTube
For mer informasjon om ABC for mental sunnhet: 
www.abcmentalsunnhet.no

Vil du lese mer om selve nettverket: 
http://norskhph.no/

The Federation of Occupational
Health Nurses within the European 
Union (FOHNEU)
is pleased to announce the 7th FOHNEU 
International Congress where the focus will be 
"WORKFORCE HEALTH = NATIONAL WEALTH". 
We welcome abstracts for presentation from 
occupational health nurses and others on
business, management, leadership, consulting, 
and financial aspects in all practice areas of
occupational health nursing.
The 7th FOHNEU International Congress will
take place in Budapest, Hungary on April 24-
26, 2019. This event occurs once every three
years and is an opportunity for OH professionals
from around the world to meet and discuss.
More information on the Congress can be found
on the conference website
http://www.fohneu2019.hu/

Best Regards,
Dr. Henriett HIRDI
President FOHNEU
www.fohneu.org

Vi planlegger en fagdag 31/10 2018 i 
NSF sine lokaler i Oslo.
Hold av datoen.
Aktuelle tema i dagens arbeidsliv er «Åpne 
kontorlandskap, «Free seating» og aktivitetsbaserte 
arbeidsplasser». 

Vi vil sette fokus på dette emnet, og by på 
spennende innlegg og gode faglige diskusjoner.
Vi håper å bidra til at deltagerne får ny faglig 
kunnskap og metoder for risikovurdering. Samtidig 
vil vi fokusere på bedriftssykepleiernes rolle som 
rådgivere.

Nærmere informasjon om dagen, og invitasjon 
kommer senere.
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Nyhetsbrevet er satt sammen av Martin Holm

Hva bør skje med BHT?
En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med 
fokus på kjerneoppgaver. Rapport fra en 
uavhengig ekspertgruppe.
I rapporten oppsummerer ekspertgruppen sine 
vurderinger av bedriftshelsetjenesteordningen 
(BHT) i Norge.

Last ned rapporten HER
Se seminaret som ble sendt 5. juni HER

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 
2018
Faktabok om arbeidsmiljø og helse gir et 
overblikk over status og utviklingstrekk på 
arbeidsmiljøområdet. Faktaboka kommer ut 
hvert tredje år, og ble lansert 1. juni av Arbeids-
og sosialminister Anniken Haugli. Her kan du 
laste ned Faktaboka.

Fagdager og Generalforsamling 2019
I 2019 skal vi ha fagdager og Generalforsamling i 

Bergen.

Datoene er 9. og 10. mai. Sett disse dagene av i 

kalenderen!

Vi byr på godt faglig påfyll og god anledning til 

nettverksbygging disse to dagene.

Velkommen til Bergen i 2019!

Sykepleien søker nye bokanmeldere
Sykepleien har stadig behov for nye bokanmeldere 
og søker skriveføre sykepleiere med interesse for fag 
og bøker, gjerne med noen vekttall utover 
grunnutdanningen. Vi anmelder både fagbøker, 
debattbøker og skjønnlitteratur.
Anmeldelsene er for tiden honorert med kroner 
2000 og det blir gitt veiledning underveis.
Har du lyst til å prøve deg?
Send gjerne en kort CV og noen ord om dine 
interesse- og kompetanseområder 
til liv.bjornhaug.johansen@sykepleien.no

NSFs 5. nasjonale lederkonferanse i 
Bergen
30. og 31. oktober 2018
ANSVAR, MAKT OG MYNDIGHET
Fullt og helt, ikke stykkevis og delt
Hold av dagene og meld deg på HER!

LÆRING for LIVET i PRAKSIS OG 
AKADEMIA 
NSFs 5. utdannings- og forskningskonferanse 
SCANDIC HOLMENKOLLEN PARK HOTEL 18. og 19. 
OKTOBER 2018 
Påmelding HER
Frist for innlevering av abstrakt: 15.august: 
ufk2018@nsf.no
Prekonferanse for sykepleierforskere 17. oktober
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