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Å beskrive bedriftssykepleiernes unike og 
nødvendige kompetanse





Alle arbeidstakere har 
tilgang på godkjent 
bedriftshelsetjeneste, 
der bedriftssykepleier 
inngår i team



• Hvorfor skal det være sykepleiere i BHT?

• Hva er det unike ved 

bedriftssykepleiernes kompetanse? 

• Hva er det dere kan, som andre ikke kan?



Kjerneområdene

Systematisk helse-, 
miljø- og 

sikkerhetsarbeid 
(HMS-arbeid)

1.Psykososialt og 
organisatorisk 
arbeidsmiljø

1.Arbeidsmedisin 
og arbeidshelse

Yrkeshygiene Ergonomi



God BHT 1.Kompetanse og 
tverrfaglighet

2.Kvalitetssystem

3.Etikk

4.Virksomhetsplanlegging i 
BHT

HMS planlegging

Kartlegging og risikovurdering

Tiltak

Undervisning og rådgivning

Helsefremmende arbeidsplasser

Målrettet helseovervåkning

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Inkluderende arbeidsliv

Rusmidler og spilleavhengighet

Kunderelasjon

Informasjon og 
markedsføring



Medlemsundersøkelsen 1

• Få svar – sier også noe

• De fleste har jobbet mer enn 10 år->erfaring

• Tjenester til over 100 bedrifter

• Stort antall ansatte

• Leder for 4-15



Medlemsundersøkelsen 2

• Grunnkurs fra STAMI mest vanlig

• Bachelor og videreutdanning, noen med master

• Lønn: 500-600.000 +

• Alder: 41-60

• Ulike titler, de fleste bedriftssykepleier



Medlemsundersøkelsen 3

• Systematisk HMS-arbeid; inngåelse av HP/årsplan, 

AMU, undervisning

• Psykososiale og org.forhold; undervisning, 

støttesamtaler, lederstøtte, lede gruppeprosesser

• Arbeidsmedisin og arbeidshelse; målrettede helseus., 

individuelle samtaler, undervisning, vaksinering 

• Yrkeshygiene; rådgivning, befaring

• Ergonomi; rådgivning, kartlegging



• Hvorfor skal det være sykepleiere i BHT?

• Hva er det unike ved 

bedriftssykepleiernes kompetanse?

• Hva er det dere kan, som andre ikke kan?



Ikke hva dere gjør…,

men hva dere kan



• Hvorfor skal det være sykepleiere i BHT?

• Hva er det unike ved 

bedriftssykepleiernes kompetanse?

• Hva er det dere kan, som andre ikke kan?



Helhet-

Psyke & soma

Koordinering & 

tilrettelegging

Kommunikasjon 

& relasjon,

dokumentasjon

Observasjon

Effektiv

?



Fortsettelsen…..

Kompetansebeskrivelsen

• Sammenfatte

• Strukturere

• Utdype/supplere

• Forankre

• Formidle

Merkevarebygging

• Formidle kompetansen,

internt og eksternt

• Invitere faggruppen inn i 

relevante faglige 

prosesser/arenaer

• Utdanning

• ICNP (NSF)






