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

Landsstyret har levert sitt høringssvar til 
rapporten «Hva bør skje med BHT» 
Innspillet ligger på nettsiden til Arbeid- og 
sosialdepartementet sammen med mange 
andre innspill som kan være interessant 
lesestoff. 

Nå venter vi i spenning på hvordan 
høringssvaret blir tatt videre i det politiske 
miljøet. 
Vi vet at NSF har spilt inn at de regner med at 
partene i arbeidslivet blir tatt med på råd. 

Jeg vil minne om at NSF ikke bare ivaretar 
sykepleieres interesse når det gjelder 
arbeidsvilkår og arbeidsmiljø. De fremmer 
medlemmenes faginteresse på alle felt, også 
bedriftssykepleierne og vi i Landsstyret har god 
og gjensidig dialog med NSF.  

Landsgruppeleder møter 2 ganger i året alle 36 
faggrupper i NSF i «sentralt fagforum» der vi 
får viktig informasjon og drøfter faggruppenes 
felles utfordringer. LBS deltar også i en 
arbeidsgruppe som jobber med evaluering av 
faggruppene.

Landsstyret arrangerte fagdag i oktober i 
Sykepleiernes Hus i Oslo.

Landsstyret har forberedt 
medlemsundersøkelsen som vi håper vil gi 
verdifull informasjon når vi på nyåret går i gang 
med å lage kompetansebeskrivelse av 
bedriftssykepleier.

Landsgruppeleder deltar i faggruppe for BHT 
med øvrige profesjoner forsøker å berede
grunnen for en bransjeforening for BHT.
Landsgruppeleder er invitert til STAMI på 
«januardagene» for å holde innlegg og delta i 
paneldebatt.

Landsstyret er i full gang med planlegging av 
fagdager i Bergen i mai 2019.
I NSF. Hvert annet år er det Generalforsamling 
så hvis du er en engasjert
bedriftssykepleier som synes faget vårt et 
viktig så er det en anledning for å komme 
med i Landsstyret! 

Vi som er bedriftssykepleiere har vel det 
privilegiet å kunne unne seg lang julefri.

Jeg avslutter med å ønske alle en fin førjulstid 
og julefeiring når tiden er der. 

Britt Haugan
Leder NSFLBS

https://www.facebook.com/nsflbs
https://www.nsf.no/faggrupper/bedriftssykepleiere


Fagdager og GF 2019

Hold av 9.-10. mai neste år, og kom til vakre 

Bergen!

Bli med på spennende og lærerike fagdager i 

regi av NSFLBS. Fagdagene holdes på Scandic 

hotell Ørnen som er sentralt plassert i sentrum 

av Bergen.

Hovedtemaet for fagdagene er «Det grenseløse 

arbeidslivet».

Programmet begynner å ta form og vi griper 

fatt i temaer som «søvn og søvnproblemer», 

«skiftarbeid og helse», «stress og mestring», 

«rus og arbeidsliv», og hvordan ta vare på 

ansatte når de kan jobbe til alle døgnets tider 

eksempelvis i IKT bransjen. 

Vi vil også speile status for BHT i fremtiden, 

samt vår egen identitet og yrkesbevissthet som 

bedriftssykepleiere. 

Til forelesningene har vi fått avtale med 

spennende og faglig dyktige forelesere, og det 

blir også tid til gruppearbeid og gode 

diskusjoner omkring de faglige temaene.

Saker til GF må være sendt til Landsstyret minst 

3 måneder før generalforsamlingen holdes.

Program og påmelding legges ut over nyttår.

Medlemsundersøkelse 2018

Landsstyret gjennomfører nå en 
medlemsundersøkelse i NSFLBS der vi spør om 
hvilke arbeidsoppgaver bedriftssykepleierne har. 
Vi spør også om bedriftssykepleiernes 
lønnsforhold. 

Landsstyret i NSFLBS sitt fremste formål er å 
ivareta sykepleiernes faginteresse i BHT. For tiden 
jobber vi med å sikre sykepleiernes plass i 
fremtidens BHT. Til det trenger vi fakta om hvilke 
fagområder og tjenester sykepleierne ivaretar i 
bedriftshelsetjenesten.

Hvis du har glemt å svare, vil vi sette stor pris på 

om du gjør det nå😊 På den måten får vi et 

grundig resultat å vise til når vi samhandler med 

myndighetene og samarbeidspartene våre i BHT 

feltet. 

Vi vil også bruke resultatene til å utvikle en 

kompetansebeskrivelse som skal tydeliggjøre at 

bedriftssykepleierne er en unik og nødvendig 

profesjon i fremtidens bedriftshelsetjeneste.

Hvordan skape et bedre arbeidsmiljø? 
Her er verktøyet

Idebanken har utviklet et verktøy basert på 
Statens arbeidsmiljøinstitutt sine fem 
anbefalte faktorer for et godt arbeidsmiljø. De 
ulike delene i verktøyet handler om:
• Organisering
• Engasjement
• Anerkjennelse
• Ledelse
• Forutsigbarhet

Klikk HER for å lese mer om verktøyet.

Fagutvikling og videreutdanning

Landsstyret har revidert et dokument som 
inneholder informasjon om fagutvikling og 
videreutdanning for bedriftssykepleiere. 
Vi har ingen egen videreutdanning nå, men 
landsstyret jobber aktivt overfor NSF i 
forhold til å se på mulighetene for en 
videreutdanning i fremtiden. 
Til dette trenger vi NSF sin støtte og 
drahjelp.
Trykk HER for å lese mer.

https://www.idebanken.org/kloke-grep/artikler/hvordan-skape-et-bedre-arbeidsmiljo-her-er-verktoyet
https://www.dropbox.com/s/sg5dfcbdq5c441g/Informasjon ang%C3%A5ende fagutvikling og videreutdanning_NSFLBS.pdf?dl=0


Nyhetsbrevet er satt sammen av Martin Holm

Fagdagen for medlemmer 31.oktober 

hadde temaet: åpne kontorlandskap-

forbannelse eller velsignelse?

Den gav noen svar på hvordan åpne 

kontorløsninger kan være med på å 

understøtte moderne arbeidsprosesser og 

kunnskapsdeling. Hele 26 bedriftssykepleiere 

(og andre yrkesgrupper innenfor bransjen) 

deltok denne dagen for å bli oppdaterte på 

hvordan arbeidshelse og det totale 

arbeidsmiljø påvirkes. 

Knut Inge Fostervold, førsteamanuensis i 

psykologi fra UIO, innledet dagen med et 

engasjerende foredrag og oversikt over 

forskning på åpne kontorløsninger. Han la vekt 

på menneskelige behov og reaksjoner på 

endring, bevegelse, syns og 

hørselsproblematikk knyttet til åpne 

kontorlandskap. Han framstilte, på en saklig og 

ikke helt upolitisk måte, sitt syn og ståsted i 

denne svært viktige debatten i norsk arbeidsliv. 

Der etter fikk vi omvisning på Statsbygg og 

deres lokaler, ved seniorarkitekt Alda M. 

Christensen. Samlet sett fikk vi dermed innblikk 

i både ulemper og styrker ved slike løsninger. Vi 

fikk også kjenne på kroppen hvordan det var å 

sitte i åpent landskap under Aldas foredrag i 

fellesarealet. Her måtte noen flytte seg 

nærmere for å kunne høre hva som ble sagt. 

Ellers så vi med selvsyn hvordan løsningene var 

gjennomtenkte og gav rom for varierte 

arbeidsoperasjoner. 

Vi fikk gode tilbakemeldinger fra medlemmene 

som deltok denne dagen. Dette gir mersmak til 

å sette opp nye temabaserte fagdager. 

Flyttbar kommode.

mailto:martin.holm@skien.kommune.no

