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NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere ønsker deg hjertelig velkommen til 

Bergen! 
 
 



 
Målgruppe for Fagdager og generalforsamling  2019:  
 
Bedriftssykepleiere og alle som arbeider i bedriftshelsetjenesten, eller som har interesse for 
faget. 
Vår arbeidshverdag er i stadig endring, og nettverksbygging er nødvendig om vi vil henge 
med i tiden! Ingen av oss er best alene – men sammen kan vi vise at bedriftshelsetjenesten 
er viktig for at Norge fortsatt skal være et av verdens beste land å jobbe i!  
 
Fagdagene gir deg mulighet til å få faglig påfyll, samtidig som du kan diskutere aktuelle 
problemstillinger med kolleger, noe vi tror både fremmer og utvikler kunnskap og egen 
motivasjon i arbeidet.  
 
I årets program ønsker vi å sette fokus på det grenseløse arbeidslivet. Hva gjør det med oss 
når grensene for arbeidstid og fritid viskes ut? Hvilke grep skal bedrifter ta?  
Hvilke konsekvenser har skiftarbeid? Hvordan påvirker arbeidslivet søvn og stress, og vårt 
forhold til rus? Og hvordan skal vi ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet? 
Dette er noen av de spennende og aktuelle temaene vi belyser på fagdagene.  
Så vil vi vektlegge BHT og bedriftssykepleiernes plass i fremtidens arbeidsliv. Vi vil ta pulsen 

på siste nytt med aktuelle innlegg, Vi presenterer resultater fra en workshop i NSFLBS, og vi 

har gruppediskusjoner. 

 
Tid og sted:  9 og 10 mai 2019 
 
Scandic Ørnen i Bergen sentrum,  
Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen 
 
Godkjenning:  
Kurset søkes godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til spesialist i 
bedriftssykepleie med totalt 11 timer. 
 
Deltakeravgift: 
Medlemmer av NSFLBS:  3900,-  
Medlemmer av NSF:   4300,- 
Ikke-medlemmer:   4700,-  
I deltakeravgiften inngår forelesninger, kaffepauser begge dager, og lunsj begge dager. 
 
Festmiddag på Scandic Ørnen 9. mai: Kr 900,- inkl drikke (Egen påmelding) 
 
Hotell: Vi har reservert noen hotellrom på Scandic Ørnen til kr 1312,- pr enkeltrom med 
frokost. Referansenummer som må oppgis ved direkte bestilling til hotellet er: 46814077. 
Bestillingsfrist 20/4 19. 
 
Avbestilling: 
Kun skriftlig avbestilling.  
Etter 26. april betales full deltakeravgift. 
 
Betaling: 
Mot tilsendt faktura/bekreftelse.  
 

Påmeldingsfrist:  8. mai 2019 

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4257435/10496  

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4257435/10496


Program torsdag 9. mai 2019  
 
Kl 09.00 – 10.00  Registrering 
 
Kl 10 – 10.15   Velkommen ved leder av landsstyret, Britt Haugan 
 
Kl 10.15 – 11.00 «Søvn og søvnproblemer» ved Bjørn Bjorvatn, Professor ved institutt 

for global helse og samfunnsmedisin 
 
11.00 – 11.20 Pause med utstillerbesøk 
 
11.20 – 12.00 «Skiftarbeid og søvn» ved Bjørn Bjorvatn, Professor ved institutt for 

global helse og samfunnsmedisin, UIB 
 
12.00 – 13.00 Lunsj med utstillerbesøk 
 
13.00 – 14.00 «Stress og mestring» ved Anette Harris, Professor ved institutt for 

samfunnspsykologi, UIB 
 
14.00 – 14.20   Pause med utstillerbesøk 
 
14.20 – 15.10 «Hvordan ivareta medarbeidere i et grenseløst arbeidsmarked» ved 

Arnt Roger Aasen, kommunikasjons-direktør, Web Step 
 
15.30 – 17.00 Generalforsamling. Saksdokumenter publiseres på NSFLBS sin 

nettside innen 9/4 2019 
 
19.30 Felles middag (egen påmelding) 
 
Program fredag 10. mai 2019  
 
09.00 – 09.15 Kulturelt innslag 
 
09.15 – 10.00 «Alkoholkulturer og Gråsoner i det moderne arbeidslivet»  

ved Silje Rimstad, Rådgiver ved Kompetansesenter Rus (KoRus) vest 
Stavanger 

 
10.00 – 10.20   Pause og utstillerbesøk 
 
10.20 - 11.30 «Psykososialt arbeidsmiljø & Gozzip» ved Glenn Rolfsen, 

Gestaltterapeut MNGF og organisasjons rådgiver 
 
11.30 – 12.30 Lunsj med utstillerbesøk 
 
12.30 – 14.00 «HelseIArbeid – presentasjon av modellen som en del av ny IA- 

avtale» ved Janne Ursin og Stian Kersenboom, Seniorrådgivere ved 
IA- kontoret, Arbeidsgiverseksjonen i Arbeid- og velferdsdirektoratet 

 
14.00-15.00 «BHT i fremtiden og bedriftssykepleiernes plass i fremtidens BHT». 

Vi tar pulsen på siste nytt med aktuelle innlegg, Vi presenterer 
resultater fra en workshop i NSFLBS, og vi har gruppediskusjoner. 

 
Program med forbehold om endringer 


