
ARBEIDSMEDISINEREN
- en ressurs for din bedrit

 

 

 

For mer informasjon: 

www.arbeidsmedisin.no 



Jobbrelaterte helseplager koster norske bedriter  
store summer årlig. En arbeidsmedisiner bidrar il 
bedre helse og høyere efekivitet.  
 
Arbeidsmedisineren – lege med eksperise på arbeidshelse 
Arbeidsmedisinere har fem års spesialistutdanning eter ferdig  
medisinstudium. De er utdannet il å forebygge yrkessykdom og sørge for 
høy sikkerhet på arbeidsplassen. Han eller hun har kunnskap om fysiske, 
kjemiske, biologiske, ergonomiske, psykososiale og organisatoriske  
forhold som påvirker de ansates helse. Arbeidsmedisinerne har  
systemaisk opplæring i gruppebasert forebyggende arbeid, som  
undervisning og rådgivning il arbeidstaker og arbeidsgiver. De er utstyrt 
med spesialkompetanse knytet il trygdemessige forhold og  
sykefraværsoppfølging. Kombinasjonen av medisinsk kompetanse og 
kunnskap om arbeidsplassen gir arbeidsmedisineren et unikt  
utgangspunkt for å følge opp sykefravær, og ilretelegge for at syke,  
skadde og eldre arbeidsakere fortseter å levere på jobb.  

Godt arbeidsmiljø – økt produkivitet
God helse og godt miljø har stor betydning både for den ansate, for 
bedriten og for samfunnet. Årlig sykmeldes, sluter eller presterer 
ansate dårlig som følge av arbeidsrelaterte helseplager. Skjelet- og  
muskelsykdommer, yrkesskader, stress og sosiale ufordringer er blant 
helseplagene som hindrer ansate i å yte maksimalt og koster norske 
bedriter store summer. Å delta i arbeidslivet skal være helsefremmende. 
Et godt arbeidsmiljø er vikig for å skape en atrakiv arbeidsplass med økt 
moivasjon blant medarbeidere og utvikling av idenitet.  Arbeids- 
medisineren er ekspert på sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse 
– og er en nøkkelperson for økt produkivitet og redusert sykefravær i din 
bedrit. 

 

 

 

 

 

 
Bedritslegen i Norge
Det silles i dag ingen formelle kompetansekrav il bedritslegen utover å 
være autorisert lege. De arbeidsmedisinske foreningene mener  
arbeidsgivere ikke skal betale for legeimer som ikke er målretede. Som 
besiller må du være bevisst på hvilken kompetanse din bedrit har behov 
for. Hvilke forebyggende iltak kan gjøres på arbeidsplassen? Hvordan 
utvikle en atrakiv arbeidsplass? Finnes det faremomenter i de ansates  
oppgaver? Helseufordringene på arbeidsplassen krever spesiikk  
kompetanse, enten det gjelder sosiale forhold, inneklima, sitesilling eller 
skade- og ulykkesrisiko. En arbeidsmedisiner vil gi en presis  
risikovurdering av mulige helsefarer og forebygge helserelaterte  
sykdommer og skader i din virksomhet.
 

Bedritshelsetjenestens betydning
En rekke internasjonale studier peker på posiive efekter av å ha  
bedritshelsetjeneste på arbeidsplassen. En god bedritshelsetjeneste 
reduserer sykefraværet, og har en posiiv efekt på sykenærvær: Flere 
ansate går på jobb il tross for helseproblemer. Tilretelegging på  
arbeidsplassen står her sentralt. Studier viser også at  
bedritshelsejenesten spiller en vikig rolle der de ansate trenger å gjøre  
livssilsendringer, for eksempel knytet il overvekt og røykestopp.  

Bli rådgit av en arbeidsmedisiner!
En arbeidsmedisiner bidrar il et bedre arbeidsmiljø, bedre  
funksjonsevne, et mer inkluderende arbeidsliv – og økt  
produkivitet på norske arbeidsplasser. 


