
 

Avonova // Avonova.no 
 

SIDE 1 

Bedriftsnavn: Stamina/NIMI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Årsrapport 2021 for 
Betanien sykehus AS 

RAPPORT FRA AVONOVA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppdragsgiver 
Betanien sykehus AS 
v/Frode Strøm, HR-direktør 
 
Distribuert til 
Frode Strøm, HR- direktør 
 
Utarbeidet av 
Åse Flatøy Sørbrøden, kundeansvarlig 
 
Oversendt kunde: 15.03.2022 

Confidential, Skjellevik, Åse Meistad, 04/05/2022 13:59:35



 

Avonova // Avonova.no 
 

SIDE 2 

Innholdsfortegnelse 
1. Innledning ..........................................................................................................................................................3 

2. Bedriftshelsetjenestens bistand i 2021 .............................................................................................................3 

3. Anbefalte aktiviteter for 2022 ...........................................................................................................................5 

4. Avslutning ..........................................................................................................................................................5 

5. Referanser .........................................................................................................................................................5 

 
 

  

Confidential, Skjellevik, Åse Meistad, 04/05/2022 13:59:35



 

Avonova // Avonova.no 
 

SIDE 3 

1. Innledning 
Årsrapporten for 2021 er en oversikt over bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten, med henvisning til 
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §13-2. Rapporter og notater som beskriver utførte oppdrag 
har blitt oversendt fortløpende. Årsrapporten gir også anbefalinger for videre forebyggende HMS-arbeid i 
2022. Avonova oppfordrer bedriften til å gjennomgå rapporten i aktuelle samarbeidsfora, som 
arbeidsmiljøutvalg og/eller HMS-møter. 
 
Tjenesten skal dekke virksomhetens behov for HMS-oppfølging og bistand i henhold til Arbeidsmiljølovens § 
3-3, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 13 og Forskrift om systematisk HMS-arbeid § 
5. 
 
BHT sitt mandat: 
Bedriftshelsetjenestens oppgaver i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet fremgår allerede av dagens 
regelverk. Arbeids- og sosialdepartementet foreslår i høringsnotatet «Forslag om tiltak for en forenklet og 
mer målrettet bedritshelsetjenesteordning» (22.06.2021), endringer i regelverket om utbygging av 
bedriftshelsetjeneste og om bedriftshelsetjenestens oppgaver og arbeid i virksomhetene. Formålet med 
endringene er en mer målrettet og effektiv, og dermed enklere bedriftshelsetjenesteordning. Det er en 
tydeliggjøring av bedriftshelsetjenestens rolle som et forebyggende arbeidsmiljøtiltak, der bedriftens 
arbeidsmiljørisiko er avgjørende for hvilken bistand det er naturlig at bedriftshelsetjenesten bidrar med. 
 

2. Bedriftshelsetjenestens bistand i 2021 
Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å 
skape sunne og trygge arbeidsforhold, ref. Arbeidsmiljølovens § 3-3. I 2021 har Avonova i hovedsak bistått 
Betanien sykehus i det forebyggende HMS-arbeidet gjennom deltakelse i AMU- møter, bistått med  ROS-
analyse/risikovurdering for ulike avdelinger.  
 
Ved Betanien sykehus har arbeidsmiljøutvalget fire årlige møter, hvor arbeidstakere og arbeidsgiver er 
deltagere i henhold til lovkrav, i tillegg gjennomføres det fire årlige KAMU- møter (konsern). Handlingsplan 
for 2021, med planlagte aktiviteter innenfor HMS-arbeidet hos Betanien sykehus og beskrivelse av planlagt 
bistand fra bedriftshelsetjenesten, er utarbeidet. Aktiviteter beskrevet i handlingsplan er hovedsakelig 
gjennomført, ikke gjennomførte aktiviteter overføres til handlingsplan 2022. 
 
Tabellen under viser en oversikt over aktiviteter som bedriftshelsetjenesten har bistått Betanien sykehus 
med i 2021.  
 

Bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten 

Oppgave Henvisning Utført Merknad/beskrivelse 

(a) Arbeidsgiver skal sørge for at 
bedriftshelsetjenesten bistår med 
planlegging og gjennomføring av 
fysiske og organisatoriske endringer 
i virksomheten, herunder etablering, 
vedlikehold og tilrettelegging av 
arbeidsplasser, lokaler, utstyr og  
Arbeidsprosesser. 

FOLM §13-2 X Orientert i AMU om ombygging 

(b) Arbeidsgiver skal sørge for at 
bedriftshelsetjenesten bistår med 
utarbeidelse og endring av 

FOLM §13-2  Ingen henvendelser 
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Bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten 

Oppgave Henvisning Utført Merknad/beskrivelse 

retningslinjer for bruk av 
kjemikalier, maskiner, og utstyr og  
øvrige arbeidsprosesser. 

(c) Arbeidsgiver skal sørge for at 
bedriftshelsetjenesten bistår med 
løpende kartlegging av 
arbeidsmiljøet, foretar 
undersøkelser av arbeidsplassene og  
arbeidsprosessene og vurderer 
risiko for helsefare. 

FOLM §13-2 X Opplæring og oppfølging av 
risikovurdering/ROS-analyse ved 
merkantil avd. Oppfølging av øvrige 
avdelingsvise risikovurdering/ROS-
analyser som startet opp i 2020.  

(d) Arbeidsgiver skal sørge for at 
bedriftshelsetjenesten fremmer 
forslag om forebyggende tiltak og 
sammen med virksomheten 
arbeider med tiltak som  
reduserer risikoen for helseskade. 

FOLM §13-2 X Som over 

(e) Arbeidsgiver skal sørge for at 
bedriftshelsetjenesten bistår i 
arbeidet med å overvåke og 
kontrollerer arbeidstakernes helse 
under hensyn til  
arbeidssituasjonen og foretar 
nødvendig oppfølgning. 

FOLM §13-2 
FOLM § 14-1 

 Sendt forespørsel til avdelingsledere 
vedrørende tilbud om 
gruppehelsesamtale og/eller tilbud om 
helsekontroll for ansatte som arbeider 
på natt jf. handlingsplan. Ikke fått 
tilbakemelding, overføres til 
handlingsplan for 2022. 

(f) Arbeidsgiver skal sørge for at 
bedriftshelsetjenesten bistår med 
individuell tilrettelegging, herunder 
deltagelse i dialogmøter og 
utarbeidelse av  
oppfølgingsplan i henhold til 
arbeidsmiljøloven § 4-6. 

FOLM §13-2  Ingen henvendelser 

(g) Arbeidsgiver skal sørge for at 
bedriftshelsetjenesten bistår med 
informasjon og opplæring om 
relevant helse-, miljø- og 
sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak. 

FOLM §13-2 X Bistått med rutine for oppfølging av 
stikkskader 

(h) Arbeidsgiver skal sørge for at 
bedriftshelsetjenesten bistår ved 
henvendelser fra arbeidstaker, 
verneombud og arbeidsmiljøutvalg. 

FOLM §13-2 X Bistått henvendelser hovedsakelig 
knyttet til risikovurdering/ROS-analyser 
Støttesamtale, en ansatt 

Planer og årsrapporter for 
bedriftshelsetjenestens bistand i 
virksomheten skal utarbeides. 

FOLM §13-3 X Samarbeidsplan for 2021 er utarbeidet 
Årsrapport sendt 16.02 

Bedriftshelsetjenesten skal være 
representert i AMU. 

AML §7-1 X Deltatt i 4 AMU-møter og i 4 KAMU-
møter 

AML: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 
FOLM: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 
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3. Anbefalte aktiviteter for 2022 
Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å 
skape sunne og trygge arbeidsforhold, ref. Arbeidsmiljølovens § 3-3. For å forebygge skader, ulykker og 
sykefravær på arbeidsplassen, er det viktig at Betanien sykehus sørger for et proaktivt og forutsigbart 
samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og Avonova på samtlige av punktene som er nevnt i Forskrift 
om organisering, ledelse og medvirkning §13-2. Det anbefales at planlagt informasjon om BHT på ledermøte 
jf. Handlingsplan 2021 gjennomføres i 2022 for å sikre at ledere får god kjennskap til BHT sin rolle og funksjon 
og dermed øke deres bestillerkompetanse. 
 
Følgende aktiviteter, i samarbeid med bedriftshelsetjenesten (ref. §13-2), anbefales prioritert i Betanien 
sykehus sitt HMS-arbeid: 
 

• Gjennomgå og kvalitetssikre gjeldende internkontrollsystem (HMS-system). 

• Ferdigstillelse av avdelingsvise risikovurderinger og utarbeidelse/oppfølging av handlingsplaner, 
vurdere å gjennomføre spesifikke risikovurderinger. 

• Utarbeidelse av lokale HMS-handlingsplaner og HMS-mål. 

• Samarbeid med bedriftshelsetjenesten i endringsprosesser. 

• Følge opp handlingsplaner i forbindelse med arbeidsmiljøkartlegging. 

• Tilbud om gruppehelsesamtale og helsekontroll for ansatte som jobber natt. 
 
 

4. Avslutning 
I 2021 har Betanien sykehus fått bistand fra Avonova innenfor systematisk HMS- arbeid, da spesielt 
deltakelse i AMU og bistand i forbindelse med risikovurdering/ROS-analyser.  I 2022 anbefaler vi at dere 
retter et særlig fokus på å å ferdigstille overordnet risikovurdering og vurdere å gjennomføre spesifikke 
risikovurderinger, videre anbefales det å sikre godt oppfølgingsarbeid etter planlagt arbeidsmiljøkartlegging. 
 
Avslutningsvis informerer Avonova om at dere i løpet av første halvdel i 2022 vil få tilgang til vår nye 
bestillingsportal som i større grad vil kvalitetssikre de bestillingene dere gjør til bedriftshelsetjenesten. Dette 
vil være i henhold til bestillingsrutinene deres, og er i tråd med GDPR-reglementet. Kundeportalen finnes på 
avonova.no/kundeportal 
 
På vegne av Avonova takker jeg for samarbeidet i året som gikk, og ser frem til et godt, målrettet og 
forebyggende samarbeid i 2022. 
 

5. Referanser 
Arbeidsmiljølovens § 3-3 
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 13 og 14 
Forskrift om systematisk HMS-arbeid (internkontrollforskriften) § 5  
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