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April. 2021 

  

Nome kommune  Hele kommunen 

Gjeldende for: 2021   

Kontaktperson/ansvarlig for Bedriftshelsen: Trude Lauvrak Moen 

Nome kommune: Charlotte Fagerberg Rui 

 

                                        HANDLINGSPLAN 

FOR BEDRIFTSHELSETJENESTEN  

 
Nome kommune har avtale med Bedriftshelsen AS om levering av bedriftshelsetjeneste. 

 

Bedriftshelsen (BHT) forplikter seg til å bistå Nome kommune (NK) i arbeidet med å skape sunne og trygge 

arbeidsforhold, slik det framgår av Arbeidsmiljøloven. 

 

Bedriftshelsen vil etter intensjonen i forskriftene ha fokus på forebyggende tiltak, et aktivt HMS arbeid og 

bistå Nome kommune med følgende arbeidsoppgaver: 

 

a) Bistå med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, 

herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og 

arbeidsprosesser  

b) Bistå med utarbeidelse og endring av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner og utstyr og 

øvrige arbeidsprosesser  

c) Bistå med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser av arbeidsplassene og 

arbeidsprosessene og vurdere risiko for helsefare  

d) Fremme forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeide med tiltak som 

reduserer risikoen for helseskade  

e) Bistå i arbeidet med å overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen 

og foreta nødvendig oppfølging  

f) Bistå ved individuell tilrettelegging, herunder deltakelse i dialogmøter og utarbeidelse av 

oppfølgingsplan i henhold til arbeidsmiljøloven § 4-6  

g) Bistå med informasjon og opplæring om relevant helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak  

h) Bistå ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg 

 

Prioriterte områder for Nome kommunes bedriftshelsetjeneste vil i tillegg til lovpålagte krav følge 

kommunens prioriteringer og fokusområder på HMS vedtatt av arbeidsmiljøutvalget. 

Handlingsplan for bruk av BHT justeres årlig (desember) og fremmes for AMU.  

 

Handlingsplan for HMS vedtatt av arbeidsmiljøutvalget (AMU 3.mai 2021) angir følgende fokusområder for 

Bedriftshelsetjenesten sitt arbeid 2021: 

- Systematisk HMS arbeid – målsetting og handlingsplaner 

- Målrettede helsekontroller 

- HMS grunnkurs 

- Avvik (temainnspill, kompetanseheving, opplæring) 

- Risikovurderinger (temainnspill, kompetanseheving, opplæring) 

- Nærvær- og sykefraværsarbeid  

 

 



 2 

 

Aktiviteter Initiativ Når 

1.0 HMS-arbeid   

1.1 Handlingsplaner 

• Overordnet handlingsplan plan for kommunen utarbeides 

• Vedlegg m/oversikt aktiviteter pr. etat utarbeides 

 

NK/BHT 

NK/BHT 

 

April 

vår / høst 

1.2 Risikovurderinger 

• Generell risikovurdering 

• Spesifikk risikovurdering 

NK På 

forespørsel 

1.3 Vernerunder *Se også pkt. 2.1 tilbud risikogrupper utsatt for støy NK På 

forespørsel 

1.4 Deltakelse v/tilsyn fra Arbeidstilsynet NK På 

forespørsel 

1.5 Bistand utvikling ik-rutiner NK På 

forespørsel 

1.6 Råd og veiledning HMS NK På 

forespørsel 

2.0 Helse   

2.1 Målrettet helsekontroll 
Målrettet helsekontroll hvert tredje år i.h.t arbeidsmedisinske veiledninger. Eksempel på 

yrkesgrupper som er særskilt eksponerte er bl.a: Ansatte innen renhold, vaktmestere, 

kjøkken og kantine, brann og røykdykkere, vann og avløp samt nattarbeidere.  

 

• Nattarbeidere - individuelt tilbud - Hvert tredje år 

 

• Brannmenn – Hvert tredje år + Fysisk test 

• Røykdykkere – I.h.t Arbeidstilsynets veiledning + Fysisk test 

 

• Samferdsel og kommunalteknikk – Hvert tredje år (m/status 

vaksinering/vaksinering) 

 

• Vaktmester- og håndtverkere – Hvert tredje år 

 

• Renhold - Hvert tredje år 

 

• Renhold /vaskeri ((Nome sykehjem) - Hvert tredje år 

 

• Kjøkken ((Nome sykehjem) - Hvert tredje år 
 

Det foreligger egen oversikt med oppsett over antall ansatte 
 

*Tilbud om temabasert vernerunde og/eller gjennomgang med fokus på støydempende 

tiltak for risikogrupper utsatt for støy. Eksempel på yrkesgrupper som er eksponerte er: 

Kulturskolelærere, musikklærere, kunst- og håndverk, barnehageansatte og andre 

risikogrupper utsatt for støy 

 

 

 

 

 

 

BHT/NK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

2023 

 

I.h.t plan  

       

 

2023 

 

2021 

 

2022 

 

2021 

     

 

Etter avtale 

 

2.2 Yrkesvaksinering 
Basert på eksponeringer og risikovurderinger etter gjeldende anbefalinger fra 

Folkehelsen. Eksempel på yrkesgrupper som kan være særskilt eksponerte er: 

• Helse og omsorg 

• Psykisk helse og avhengighet 

• Vann og avløp 

• Evt. andre risikogrupper 
 

Det foreligger egen oversikt med oppsett over antall ansatte. Ved behov 

vaksineres ansatte som er utsatt for eksponering 

 

 

BHT/NK Avtales og 

må avklares 

nærmere i 

den enkelte 

etat 
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2.3 Arbeidsmedisinsk poliklinikk 
NK gir BHT melding når ansatte har behov for bistand og råd hos BHT. Dette gjelder 

også dersom det er mistanke om yrkesrelaterte helseplager. Arbeidsrelaterte skader 

meldes direkte til BHT. Ansatte kan selv kontakte BHT for samtale. 

NK På 

forespørsel 

2.4 Rus- og avhengighetsproblematikk 

• Bistand/ oppfølging av ledere og ansatte 

• Hjelp til å opprette individuelle avtaler 

• Medisinsk oppfølging i rus saker 

NK På 

forespørsel 

 

3.0 IA og nærværsarbeid   

3.1 Nærværsarbeid 

• Rådgivning/veiledning i prosess m/utarbeidelse av konsepter og 

løsningsforslag basert på nærværsmodell. 
Forutsetter lokalt eierskap på virksomhets-/avdelingsnivå hvor ledelse er sterkt involvert 

og inngår i referanse gruppe. Nærværsmodell, handler om å ha fokus på friske 

medarbeider med videreutvikling av det positive, fange opp sliten medarbeider med 

tilpassede tiltak før de blir sykemeldt samt umiddelbart komme i dialog med sykemeldte 

arbeidstagere gjennom dialogmøte 0 og nødvendig tilrettelegging for raskt å komme 

tilbake i jobb. 

NK På 

forespørsel 

3.2 Sykefraværsarbeid 

• Bistand i systemrettet sykefraværsarbeid 

• Rådgivning/ veiledning av leder og ansatte 

• Deltakelse ved behov i samarbeidsmøter med HR og Nav 

• Deltakelse i dialogmøter 

• Bistand i virksomheter med høyt sykefravær 

NK På 

forespørsel 

4.0 Fysisk arbeidsmiljø    

4.1 Yrkeshygiene 

• Håndtering av kjemikalier 
(risikovurdering, bistand m.h.t substitusjon, info risikofaktorer, skadevirkninger) 

• Målinger av inneklima m/ forslag til forbedringer 

• Målinger av lys og støy 

• Målinger og bistand m.h.t stråling 

• Kartlegging/måling av kjemisk forurensning 

• Kartlegging/måling av biologiske arbeidsmiljøfaktorer 

NK På forespørsel 

4.2 Ergonomi 

• Råd og veiledning innen ergonomi 

• Kartlegging av avdelinger 

• Individuelle arbeidsplassvurderinger m/tilrettelegging 

• Bistand i hjelpemiddelsaker 

• Risikovurdering, fokus på forebygging av muskel og skjelettplager 

• Funksjonsvurdering 

NK På 

forespørsel 

4.3 Rådgivning nybygg/ombygging NK v/behov 

5.0 Psykososialt arbeidsmiljø   

5.1 Konflikthåndtering NK På 

forespørsel 

5.2 Vold og trusler NK På 

forespørsel 

5.3 Veiledning individ NK På 

forespørsel 

5.4 Lederveiledning/-støtte NK På 

forespørsel 

5.5 Fokussamtaler NK På 

forespørsel 
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5.6 Omstillingsarbeid NK På 

forespørsel 

5.7 Arbeidsmiljøkartlegginger 

• NK gjennomfører dette i egen regi 
BHT bistår m/tiltak v/behov i etterkant av kartlegging 

• Kvalitative arbeidsmiljøkartlegginger v/behov i enkelt avdelinger 

NK 

NK 

På 

forespørsel 

5.8 Helsefremmende arbeidsplasser NK På 

forespørsel 

 

6.0 Opplæring   

6.1 HMS-kurs 

• 40 timers grunnkurs for verneombud, ledere og AMU-medlemmer 
BHT bistår NK med HMS-opplæring tilpasset Nome og Midt-Telemark kommune, 40-

timers kurs, på forespørsel i samarbeid med personal og organisasjonsavdelingen. 

 

• Oppfriskningskurs arbeidsmiljø 
BHT bistår NK med oppfriskningskurs arbeidsmiljø tilpasset Nome og Midt-Telemark 

kommune, på forespørsel i samarbeid med personal og organisasjonsavdelingen. 

NK 

 

 

 

 

 

NK 

 

Høsten 

2021 

 

 

 

 

På 

forespørsel 

6.2 Vold og trusler 
BHT bistår TK på forespørsel, med tanke på ulike tiltak.  

NK På 

forespørsel 

6.3 Førstehjelp NK På 

forespørsel 

6.4 Fagdager/temainnspill/frokostmøter/undervisning i samarbeide med 

personal og organisasjonsavdelingen. 

• Rus- og avhengighet 

• Vold og trusler 

• Risikovurdering 

• Varsling 

• Avvik 

• Yrkeshygiene 

• Ergonomi 
 

Andre relevante temaer: 

• Den vanskelige samtalen 

• Medarbeiderskap 

• Belastningslidelser (KIB) 

• Stresshåndtering 

• Konflikthåndtering 

• Livsstil 

NK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På 

forespørsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.0 Generelt   

7.1 Deltagelse AMU 

• BHT deltar fast i AMU 

NK/BHT I.h.t møte 

plan 

7.2 Rapportering og samarbeidsmøter 

• Halvårlig samarbeidsmøter m/rapportering 

NK/BHT Januar/ 

August 

7.3 Årsrapport 

• BHT utarbeider årsrapport i.h.t gjeldene lovverk årlig 

 

 

 

 

 

 

BHT Januar 
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Nome kommunes rutine for bestilling av tjenester fra Bedriftshelsen AS 

Hovedprinsippet er at det er etatssjefer, avdelingsledere i samråd med personal og organisasjonsavdelingen 

som bestiller nødvendige tjenester fra bedriftshelsetjenesten. 

 

Enkeltansatte og verneombud kan ta direkte kontakt med bedriftshelsetjenesten for råd og veiledning i saker 

som er ”arbeidsplassrelatert” eller av betydning for arbeidssituasjonen. Ved evt. videre bistand fra 

bedriftshelsetjenesten, skal dette avtales/forankres hos nærmeste leder og ved behov personal og 

organisasjonsavdelingen. 

 

X = Kan foreta bestilling av tjenester 

 

Tjenesteområder Etatsjefer/  

avdelingsledere 

Ansatt Personal og 

org.avd 

HMS-arbeid    

Handlingsplaner   x 

Risikovurderinger x  x 

Vernerunder x  x 

Deltakelse v/tilsyn fra Arbeidstilsynet x  x 

Bistand utvikling ik-rutiner   x 

Råd, veiledning og forebygging i 

HMS arbeidet 

x  x 

Opplæring   x 

Helse    

Akan x x x 

Periodisk helseundersøkelse x  x 

Yrkesvaksinering x  x 

Arbeidsmedisinsk poliklinikk x x  

IA og nærværsarbeid x  x 

Sykefraværsarbeid x  x 

Vold og trusler x x x 

Fysisk arbeidsmiljø     

Yrkeshygiene x  x 

Ergonomi x  x 

Rådgivning nybygg/ombygging   x 

Psykososialt arbeidsmiljø    

Konflikthåndtering x  x 

Veiledning individ x x x 

Lederveiledning x  x 

Omstillingsarbeid   x 

Lokalt omstillingsarbeid x  x 

Helsefremmende arbeidsplasser x  x 

Generelt    

Rapportering og samarbeidsmøter   x 

Deltagelse AMU   x 
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Kontaktinformasjon 
Bedriftshelsen AS 

Sentralbord: 33 13 75 00             Faks: 33 13 75 01  

E-post: firmapost@Bedriftshelsen.no      

Kontaktpersoner Bedriftshelsen: 

Trude Lauvrak Moen            96 09 77 28            trudel.moen@bedriftshelsen.no  

Hovedkontaktperson (alle tjenester) 

 
Randi Fjeldly Lund            96 09 77 27            randi.fjeldly@bedriftshelsen.no 

Kontaktperson 

 

Astrid Brockhus             96 09 77 26            astrid.brockhus@bedriftshelsen.no  

Kontaktperson (ergonomi, arbeidsplassvurderinger og funksjonsvurderinger) 

 

Inge Holen              99 10 86 64  inge@Bedriftshelsen.no 

Kontaktperson (arb.miljø, endringsprosesser og konflikter) 

 

Henning Hegdal  93 40 85 01             henning@bedriftshelsen.no 

Kontaktperson (avtalen) 

 

Kontaktperson Nome kommune: 

Charlotte Fagerberg Rui 95 11 97 52                           chru0304@nome.kommune.no   

Hovedkontaktperson (HMS- rådgiver) 

 

Pål Vik              90 88 88 24              pavi@nome.kommune.no    

Kontaktperson (avtalen) 

 

 

 

     

 
Valenvegen 2, 3802 Bø i Telemark 
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