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

Siden sist har Landsgruppen hatt 
Generalforsamling og fått nytt styre for 2 år. 

Leder, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem ble 

gjenvalgt og vi har fått 1 nytt styremedlem og 1 

varamedlem. Det har vært viktig med stabilitet 

siden et helt nytt og uerfarent styre overtok i 

2014 og har måttet lære seg hvordan drive 

styrearbeid. Men landsstyret er avhengig av 

kontinuitet med nye engasjerte sykepleiere. 

Derfor er det bra med friske krefter. Det er også 

viktig at landsstyret har geografisk bredde og 

representerer ulike BHT-ordninger. Vi ønsker de 

nye velkommen og retter en stor takk til de som 

har vært med i forrige periode. 

Ny valgkomite er valgt for 4 år. Se kontaktinfo på 
nettsiden vår. 
Generalforsamlingen vedtok satsingsområder for 
neste 2-årsperiode;

1. Videreutdanningsløp for å bli 

bedriftssykepleier

2. Styrking av bedriftssykepleiernes rolle i BHT

3. Samarbeide med de andre 

profesjonsforeningene/faggruppene i BHT 

om oppfølging av BHT-rapporten 

NSF skal fornye nettsidene til alle faggruppene så 
vi ber dere om å komme med forslag til 
forbedring. Tips mottas med takk - sendes til 
Martin innen innen 1. september.

Siden sist har vi fått resultat fra 
medlemsundersøkelsen som Landsstyret sendte ut 
på tampen av 2018. Responsen var litt skuffende 
etter som under 50 % av våre medlemmer svarte. 
Uavhengig av lav svarprosent mener vi likevel å 
kunne vise til hvilke fagområder og oppgaver 
sykepleierne i BHT i hovedsak dekker. Disse 
opplysningene skal vi benytte når vi utarbeider 
kompetansebeskrivelse for bedriftssykepleiere. 
Beskrivelsen skal med tydelighet vise hva 
sykepleiere kan, som gjør at vår kompetanse er unik 
og nødvendig i BHT. 
Siden sist har vi jo også hatt givende Fagdager i 
Bergen. Arrangementet var supert tilrettelagt av en 
engasjert lokal komite. Mer fra fagdagene i egen 
omtale. Nå vil styret utfordre et annet lokalt 
nettverk av bedriftssykepleiere til å forberede 
fagdagene  i 2021. Det er laget gode maler til 
kjøreplaner som kan gjenbrukes og styret vil stå bak 
og støtte.
Dere kan lese mer om lokale nettverk i 
nyhetsbrevet og lære litt av Bergensnettverket 
hvordan de holder engasjementet oppe med liten 
anstrengelse og stor gevinst. Et eksempel å bli 
inspirert av!

God sommer og nyt ferien når den kommer!
Fortell gjerne en kollega om hvorfor du er medlem i 
faggruppa vår.

Britt Haugan 
Leder NSFLBS
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Glimt fra fagdagene i Bergen

En flott gjeng bedriftssykepleiere fra hele landet.

Fagdager i Bergen mai 2019

57 deltakere var påmeldt fagdagene på hotell 

Ørnen i Bergen denne gangen. To dager med 

faglig påfyll fra interessante forelesere er et 

hyggelig om ikke minst nyttig avbrekk i 

arbeidshverdagen. Årets tema var "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?

Vi fikk presentert engasjerende innlegg om søvn 

fra Bjørn Bjorvatn og stress av Anette Harris. Arnt 

Roger Aasen fra Web Step ga oss et innblikk i 

hvordan de i sin bedrift jobber med å ivareta sine 

ansatte i det grenseløse arbeidslivet. Dag 1 ble 

avrundet med generalforsamling og festmiddag.

Fredagen startet med et fyrverkeri av et innlegg 

om alkoholkultur og gråsoner ved Silje Rimstad 

etterfulgt av Glenn Rolfsen som gav oss gode og 

ikke minst praktiske tips for et godt psykososialt 

arbeidsmiljø. Få bukt med baksnakkingen, signer 

og heng opp. 

Vi fikk en tidsreise gjennom IAavtalen fra Janne 

Ursin og Stian Kersenboom fra NAV, hva det hele 

ender opp med i fremtiden tror jeg ikke engang 

NAV selv er helt sikker på. Det hele ble avrundet 

av Astrid G. Ersvik fra NSF bedriftssykepleierens 

kompetanse og plass i fremtidens BHT.

Rammen rundt det hele er helt avgjørende for at 

fagdagene skal bli en suksess. Styret sammen 

med arrangementskomiteen bestående av 

Borgny Aga Gjøn, Christin Vorland, Solveig Naug, 

Karin Flatabø Thrane og Rigmor Farsund Moe

hadde planlagt alt ned til minste detalj slik at alt 

gikk på skinner. Giveaways, pausemat, 

festmiddag og alt som skal til satt som spikret. 

Det var godt med rom for diskusjoner både med 

kollegaer og foredragsholdere. Personlig synes jeg 

årets temaer traff veldig godt i forhold til det jeg 

jobber med i det daglige, dette er i aller høyeste 

grad "matnyttig". 

For de som ikke husker alt som ble sagt så ligger 

det kompendier på NSFLBS sine nettsider.

Har du hørt en foredragsholder du synes var 

knakende god og tenkt "dette burde flere som 

jobber i BHT høre" så send et tips til en av oss i 

styret. Kontaktinformasjon finnes på våre 

nettsider. 

Martin
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Bedriftshelsetjenestens bransjeforening 
er etablert!
En liten gruppe BHT-ledere har tatt initiativet og 
til nå er det 34 BHT som er medlemmer. 
Som landsgruppeleder deltok jeg denne uken på 
et møte med styret for bransjeforeningen 
sammen med øvrige BHT profesjonsforeninger og 
fikk en orientering. Det er viktig å understreke at 
dette ikke er en arbeidsgiverforening.
Kravet for å være medlem er å være godkjent 
BHT. informasjon og tilbud om medlemskap skal 
være sendt ut til alle godkjente BHT. Er din BHT 
medlem? Hvis ikke ta kontakt med leder Mary 
Engh-Johansen på epost; mary@embht.no

»Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening skal 
være et uavhengig fagpolitisk dialogforum til 
aktuelle myndigheter, samarbeidspartnere og 
media om saker som angår 
bedriftshelsetjenestens virkeområde. Alle 
bedriftshelsetjenester skal ha en fordel av at 
felleskapet utvikler felles retningslinjer og veivalg. 
Den skal i større grad sikre at foreningens 
medlemmer operer i tråd med myndighetenes 
formål med ordningen. Den skal også være en 
leverandør av kunnskap om den 
arbeidsmiljøutviklingen bransjen ser i samarbeid 
med fag og forskningsinstitusjoner. Til sammen 
skal dette skape en større forståelse og bedre 
støtte til det markedet man opererer i og det 
samfunnsoppdraget bedriftshelsetjenesten har i 
Norge»
Britt

Innlegg fra NSFLBS til Sykepleien høsten 
2019

Landsgruppen av bedriftssykepleiere ble 
etablert i 1964 og er en faggruppe i NSF med ca
150 medlemmer. Viktige arbeidsområder for 
landsstyret akkurat nå er å styrke 
bedriftssykepleiernes plass i BHT og tydeliggjøre 
et videreutdanningsløp.
Som bedriftssykepleier jobber man i en 
bedriftshelsetjeneste som kan være privat eller 
offentlig. 
En bedriftssykepleier har fokus på forebyggende 
og helsefremmende arbeidsmiljøfaktorer. Vi 
bruker vår sykepleiefaglige kompetanse til å 
observere og vurdere sammenhengen mellom 
arbeidsmiljø, risikofaktorer i arbeidet og den 
ansattes helse, mestring og trivsel. 
Bedriftssykepleierens viktigste verktøy er 
grunnleggende kunnskap om kommunikasjon 
som vi bruker til å bygge gode relasjoner. 
Vi gir råd og veiledning til ledere, verneombud 
og ansatte om hvordan de skal ivareta og 
fremme et godt arbeidsmiljø og god helse i 
arbeidet. 
Vanlige arbeidsoppgaver er undervisning, 
rådgivning, befaringer og kartlegginger av 
fysiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer. Vi 
gjennomfører målrettete helseundersøkelser og 
yrkesvaksinering og har samtaler med ansatte 
om utfordringer i arbeidet. 
Bedriftssykepleieryrket er variert med få 
rutinepregete dager. Vi må være selvstendig og 
løse mange oppgaver alene, men jobber også i 
tverrfaglige team med lege, fysioterapeut og 
yrkeshygieniker. 
Ved å være medlem i faggruppen så finner man 
møteplasser for fagutvikling og et fagfellesskap. 
Medlemskap bidrar til å styrke identiteten som 
sykepleier i bedriftshelsetjenesten. Man melder 
seg inn enkelt via faggruppens nettside. 

Alt klart for generalforsamling
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Nyhetsbrevet er satt sammen av Martin Holm

Nettverksmøte i Hordaland.

13. juni samlet ti flotte bedriftssykepleiere i 
Hordaland seg til sitt årlige nettverksmøte. 
Faglig tema for dagen var kriser og beredskap i 
bedrifter, og vi delte erfaringer i forhold til våre 
roller og oppgaver ved slike hendelser. Det ble 
også tid til sosiale samtaler. Vi anbefaler alle 
andre å danne tilsvarende nettverk. Det er 
veldig verdifullt. De som er interessert i høre 
mer om hvordan vi i Hordaland organiserer 
nettverksmøtene våre, kan kontakte Rigmor 
Farsund Moe.

Kompetansebeskrivelse for 
bedriftssykepleiere under arbeid.

NSFLBS hadde en produktiv workshop på 
Kringler gård i mars måned, der en gruppe av 
fylkeskontakter og landsstyremedlemmer 
startet en prosess for å utarbeide en 
kompetansebeskrivelse for bedriftssykepleiere. 
Vi fikk god prosesshjelp av Astrid Grydeland 
Ersvik i NSF sin fag- og helsepolitiske avdeling. 
Hun har tidligere ledet samme arbeidsprosess i 
Landsgruppen av helsesykepleiere.
Det ble en spennende prosess å beskrive hva 
vår unike og særskilte kompetanse er, og ikke 
bare liste opp hvilke oppgaver vi utfører som 
bedriftssykepleiere. Alle som deltok på årets 
fagdager i Bergen fikk også prøve seg på dette, 
og vi fikk mange innspill som kan brukes i det 
videre.
Til høsten vil vi fortsette dette arbeidet, og vi er 
nå i ferd med å rekruttere deltakere til en 
arbeidsgruppe. 
Kompetansebeskrivelsen vi skal utarbeide, vil 
bli en synliggjøring og en tydeliggjøring av 
bedriftssykepleierne, og være med på å 
understreke hvorfor vi er en yrkesgruppe som 
har en unik og selvfølgelig plass i BHT.

Rigmor
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