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1. Innledning 
Årsrapporten for 2022 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. 
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. 
 

2. Bedriftshelsetjenestens bistand i 2022 
Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å 
skape sunne og trygge arbeidsforhold, ref. Arbeidsmiljølovens § 3-3. I 2022 har Avonova i hovedsak bistått 
Betanien sykehus i det forebyggende HMS-arbeidet gjennom deltakelse i AMU og en ergonomisk kartlegging 
av arbeidsplasser ved BUP. Det har også vært gjennomført individoppfølging i form av støttesamtaler og 
yrkesvaksiniering. 
 
Ved Betanien sykehus har arbeidsmiljøutvalget fire årlige møter, hvor arbeidstakere og arbeidsgiver er 
deltagere i henhold til lovkrav. Avonova har i 2022 deltatt på to AMU- møter. Handlingsplan for 2022, 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. 
 
 
Tabellen under viser en oversikt over aktiviteter som bedriftshelsetjenesten har bistått Betanien sykehus 
med. 
 

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 Orienterit i AMU om ombygging 

(b) Arbeidsgiver skal sørge for at 
bedriftshelsetjenesten bistår med 
utarbeidelse og endring av 
retningslinjer for bruk av 
kjemikalier, maskiner, og utstyr og  
øvrige arbeidsprosesser. 

FOLM §13-2   

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

FOLM §13-2 X Ergonomisk kartlegging av arbeidsplasser 
ved BUP mai og juni 2022. Rapport sendt 
til leder.  

https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1355/§13-2
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1355/§13-2
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1355/§13-2
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Bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten 

Oppgave Henvisning Utført Merknad/beskrivelse 

arbeidsprosessene og vurderer 
risiko for helsefare. 

(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 Det er gjennomført samarbeidsmøte 
hvor samarbeidsplan for 2022 ble 
utarbeidet 

(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 

X Bistått med rutiner og oppfølging knyttet 
til yrkesvaksinering av en ansatt 
Ansatte som jobber på natt har blitt 
tilbudt helsekontroll. Ingen ansatte har 
benyttet seg tilbudet 

(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   

(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 Støttesamtale, en ansatt 

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

FOLM §13-2   

Planer og årsrapporter for 
bedriftshelsetjenestens bistand i 
virksomheten skal utarbeides. 

FOLM §13-3 X Sendt 18.03 og gjennomgått i AMU 
24.03 

Bedriftshelsetjenesten skal være 
representert i AMU. 

AML §7-1 X Deltatt i to AMU- møter 

AML: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 
FOLM: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 

 

 
 
 
 
 
 

https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1355/§13-2
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1355/§13-2
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1355/§14-1
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1355/§13-2
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1355/§13-2
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1355/§13-2
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1355/§13-3
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/§7-1
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4. Avslutning 
På vegne av Avonova takker jeg for samarbeidet og ønsker dere lykke til med det videre HMS-arbeidet og 
med ny leverandør av bedriftshelsetjeneste.  
 

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

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/§3-3
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1355/§13-1
http://lovdata.no/forskrift/1996-12-06-1127/§5

