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1. Innledning 
 
1.1     Hva er en bedriftslege? 
 
Oppsummering om norske forhold 
Historisk sett, var de første tegn til bedriftshelsetjeneste i Norge en legevirksomhet 
spesifikt tilknyttet bedrifter. Leger ble tilknyttet arbeidsplassene allerede under 
storhetstiden til Kongsberg gruver, og senere fikk vi fabrikkleger (1). Disse legene holdt 
for en stor del på med kurativt arbeid, for å sikre best mulig helse blant arbeidstakerne. I 
1911 fikk vi lov om sykeforsikring, og etter den tid var det ikke lenger så viktig med egne 
kurative leger tilknyttet arbeidsplassene.  
 
Tiden var moden for nye idéer, og det forebyggende helsearbeid ble sentralt. Dr. Carl 
Schiøtz var en pioner i så måte (2). Han startet som fabrikklege i Freia Chocoladefabrik a/s 
i 1917, og utførte praktisk yrkeshygienisk arbeid her. Han var en fanebærer for legenes 
forebyggende arbeid i norske bedrifter, og andre bedrifter fulgte kort tid senere etter med 
tilsvarende ordninger. Disse første bedriftsleger hadde stor interesse for individuelle 
helseundersøkelser, begrunnet med å finne uoppdaget sykdom. Dette var en viktig oppgave 
med datidens sykdomsspekter, da for eksempel tuberkulose var vanlig. 
 
Bedriftshelsetjenesten har offisielt sitt utspring i bedriftslegeordningen som ble fastlagt 
etter retningslinjer fra et utvalg i 1943, og organisert i 1946 gjennom en samarbeidsavtale 
mellom Den norske lægeforening, Arbeidernes faglige landsorganisasjon og Norsk 
Arbeidsgiverforening. Disse organisasjonene etablerte Bedriftslegerådet, som hadde 
ansvaret for denne helsetjenesten inntil 1979 (3). Ved en revisjon av samarbeidsavtalen i 
1975 ble betegnelsen bedriftslegeordning forandret til bedriftshelsetjeneste, og 
bedriftslegerådet ble endret til Styret for bedriftshelsetjenesten (3). Dette var en frivillig 
avtale, og bedriftshelsetjeneste ble først og fremst etablert i større industrielle bedrifter.  
Det var stor diskusjon om hvordan bedriftshelsetjenesten skulle organiseres på denne tiden, 
og grovt sett var tre modeller til diskusjon, nærmest parallelle til datidens politiske 
skillelinjer i Norge. En modell var å videreføre bedriftshelsetjenesten som en tradisjonell, 
bedrifts-eid paternalistisk velferdsordning for de ansatte, slik bedriftshelsetjenesten utviklet 
seg i flere andre land. En annen modell var å integrere bedriftshelsetjenesten som en del av 
det ordinære, offentlige helsevesen i Norge. En tredje modell var å ha 
bedriftshelsetjenesten som en del av den alminnelige, offentlige kontroll og styring av 
helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet. Det var denne siste modellen man til slutt endte opp 
med, og det hele resulterte i at styringen ble overtatt av staten med en egen lovgivning. 
Bedriftshelsetjenesten er i dag organisert med grunnlag i Arbeidsmiljøloven (AML) med 
forskrifter (4). I Arbeidsmiljølovens § 3-3, står følgende om bedriftshelsetjeneste: 
 

(1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av 
Arbeidstilsynet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurderingen av om slik plikt 
foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeidet.  
(2) Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og 
verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.  
(3) Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.  
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(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om når og i hvilken utstrekning 
arbeidsgiver plikter å knytte til seg bedriftshelsetjeneste, om hvilke faglige krav som skal 
stilles til tjenesten og om hvilke oppgaver den skal utføre.  
(5) Departementet kan i forskrift gi bestemmelser om at bedriftshelsetjeneste etter denne 
paragraf må godkjennes av Arbeidstilsynet og om det nærmere innholdet i en slik 
godkjenningsordning.  

 
Arbeidsmiljøloven fastslår at arbeidsgiver har ansvaret for å virkeliggjøre et sikkert og 
godt arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøloven, kapittel 3, paragraf 14). Arbeidsgiver skal sørge for 
at bedriftens virksomhet blir planlagt og drevet slik at lovens krav til arbeidsmiljøet blir 
oppfylt. Bedriftshelsetjenesten inngår som et ledd i det forebyggende helse- og 
miljøarbeidet i virksomhetene. Tjenesten er først og fremst tillagt forebyggende funksjoner 
og skal gi råd til arbeidsgiveren, arbeidstakerne og deres representanter i virksomheten om: 
 

-Kravene til opprettholdelse og vedlikehold av et trygt og sikkert arbeidsmiljø og 
-Tilpasning av arbeidet til arbeidstakernes forutsetninger. 

 
Bedriftshelsetjenesten skal med sin kompetanse bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å 
skape et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 
Denne ordningen førte med seg nye krav til i bedriftshelsetjenestens kompetanse, og det 
ble behov for andre yrkesgrupper. Legens tradisjonelle kompetanse til å avdekke 
uoppdaget sykdom ble mindre viktig. Dette var selvsagt også en konsekvens av den 
generelt bedrede folkehelse. Det hele kan sammenfattes slik at det fra tiden rundt 1970 ble 
større avstand mellom den tradisjonelle legerollen og det som forventes av en bedriftslege 
– både når det gjelder interesseprofil og krav til kompetansens dybde og bredde. 
 
Gjeldende regelverk fra 2013 
Fra 1. januar 2012 har vi fått Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (5). I 
Kapittel 13 i denne, beskrives hvilke virksomheter som skal ha tilknyttet 
bedriftshelsetjeneste.  
Arbeidstilsynet har en godkjenningsordning for bedriftshelsetjenester, den trådte i kraft 1. 
januar 2010.  I Forskrift om administrative ordninger fra 1.januar 2012, kapittel 2, står krav 
for å bli godkjent bedriftshelsetjeneste i § 2-2 (6), teksten lyder slik: 
 

§ 2-2. Krav for å bli godkjent 

For å bli godkjent må bedriftshelsetjenesten  
a) samlet sett være i stand til å gi en helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske helse-, 

miljø- og sikkerhetsarbeidet, jf. arbeidsmiljøloven § 3-3 og forskrift om organisering, ledelse 
og medvirkning kapittel 13  

b) ha et kvalitetssikringssystem som sikrer at bedriftshelsetjenesten bistår arbeidsgiver som 
beskrevet i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 13 på tilfredsstillende 
måte, og sikrer kompetanseutvikling for bedriftshelsetjenestens personale  

c) ha en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi rådgivning innen følgende 
kompetanseområder: arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og 
organisatorisk arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid  

d) ha et faglig personale som dekker minimum tre årsverk. De enkelte fagområder 
(arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi og psykososialt-organisatorisk) må være dekket med 
minimum 30 % av et årsverk  



5 

 

e) I særlige tilfeller kan en bedriftshelsetjeneste hvor det faglige personale dekker to årsverk, 
likevel bli godkjent hvis det kan dokumenteres at bedriftshelsetjenesten har et samarbeid med 
ett eller flere relevante kompetansemiljøer som dekker manglende fagområder.  

 
Teksten i punkt d) gir rom for skjønn, og har gitt grunnlag for en diskusjon om det er 
nødvendig å ha en lege i bedriftshelsetjenesten eller ikke.  Det er per i dag uttalt tydelig fra 
Arbeidstilsynets godkjenningskontor at lege er nødvendig, 
 
Parallelt til endringer i lover og forskrifter har vi også sett en endring i organiseringen av 
bedriftshelsetjenesten. De første bedriftslegene arbeidet i egenordninger, dvs. de var ansatt 
i bedriftene de arbeidet for. På åtti-tallet fikk vi «fellesordninger», en nyskapning der flere 
bedrifter gikk sammen for å etablere og drive en bedriftshelsetjeneste (7). De første 
fellesordningene ble eiet og drevet av medlemsbedriftene, og var «non-profit» foretak. 
Fellesordningene har endret sin organisasjon i den senere tid, og har etterhvert blitt etablert 
som selvstendige aksjeselskaper (AS), der helsepersonell eller andre eier ordningene. Det 
er ikke lenger «non-profit» som gjelder, og det kan til tider være konkurranse om kundene. 
 
 
1.2 Bakgrunn for dette prosjektet 
Dette prosjektet utføres etter ønske fra Styret i Norsk Arbeidsmedisinsk forening (NAMF).  
Bakgrunnen for dette har styret selv formulert her: 
 
«Det finnes lover og forskrifter som definerer bedriftslegens oppgaver i BHT, f.eks. 
Arbeidsmiljøloven, Helsepersonell-loven og spesifikke forskrifter. På tross av dette er 
bedriftslegens faglige posisjon i BHT i Norge i dag er for utydelig definert, samtidig med at 
arbeidsoppgavene for bedriftslegen i BHT ofte er for begrensede. Det er til tider vanskelig for en 
del bedriftsleger å få utføre arbeidsoppgaver i BHT som går ut over nevnte lov og forskriftspålagte 
oppgaver. Oppgaver for kunder det her siktes til er for eksempel systematisk HMS-arbeid (inkl. 
deltakelse i AMU, handlingsplanmøter og risikokartlegginger), sykefraværsoppfølging og 
undervisning. Det er liten tvil om at en bedriftslege vil kunne ha kunnskap som i en rekke tilfeller 
vil kunne overgå fagkunnskap til andre faggrupper i BHT.   
Det er vanskelig å rekruttere til og beholde leger i faget arbeidsmedisin, av flere grunner. Det 
arbeidsmedisinske faget i medisinstudietiden får lite plass, det er få arenaer etter studietiden der 
leger kommer i kontakt med faget arbeidsmedisin og faget arbeidsmedisin er lite synlig i det 
offentlige rom. Men man bør ikke underslå betydningen av tydelighet omkring egen rolle som 
medvirkende til at det er vanskeligere enn nødvendig å rekruttere dyktige kolleger til 
arbeidsmedisin. De senere år har det også vært en lekkasje av arbeidsmedisinere fra BHT-arbeid 
til bl.a. psykiatrien, NAV og Forsvaret. 
Definisjon av bedriftslegens rolle og arbeidsoppgaver må tydeliggjøres og bedriftslegerollen må få 
større synlighet og fokus blant kolleger, i BHT og i bedriftsmarkedet. Som grunnlag for dette 
trenger vi en status og en sammenligning av dagens status med krav i norsk regelverk og 
internasjonale anbefalinger.» 
 
Professor Bente E. Moen, Forskningsgruppe for Arbeids- og miljømedisin, Universitetet i 
Bergen ble kontaktet og spurt om å utføre en undersøkelse blant norske bedriftsleger våren 
2012. Moen har utført undersøkelsen i samarbeid med professor Rolf Hanoa, Oslo 
universitetssykehus og professor Øivind Larsen, Universitetet i Oslo, samt en gruppe 
bedriftsleger på Vestlandet. I tillegg har Fagsekretariatet for bedriftshelsetjenesten i Oslo 
ved dr. Arve Lie, bidratt ved å stå for utarbeidelse og utsending av elektronisk 
spørreskjema til deltagerne i undersøkelsen, samt med faglige innspill. Undersøkelsen ble 
utført høsten 2012.  
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1.3 Målsetting 
Hovedmålsettingen for undersøkelsen var å få mer kunnskap om norske bedriftslegers 
virksomhet, herunder: 
 

- Å beskrive hvem de er og hvilken kompetanse de har 
- Hvilke arbeidsoppgaver de utfører 
- Hvilke arbeidsoppgaver de ønsker å utføre 
- Hvilke faglige relasjoner og samarbeidspartnere de har 
 

Med kunnskap av denne typen, vil man i større grad være i stand til å drøfte bedriftslegens 
rolle og situasjon i dag.
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2.  Metoder 
 
2.1  Utvalg 
Den norske Legeforening ble kontaktet, og tillatelse ble gitt til å sende undersøkelsen på e-
post til medlemmene i Norsk arbeidsmedisinsk forening.  Legeforeningen skaffet en liste 
som inneholdt både hovedmedlemmer i Norsk arbeidsmedisinsk forening og assosierte 
medlemmer. De som var oppført som pensjonister eller overleger på sykehus (som ikke 
hadde angitt å være bedriftslege i bistilling) ble definert som å ikke være bedriftsleger i 
dag, og tatt ut av listen.  Alle de andre fikk tilsendt en e-post der de ble spurt om å delta i 
undersøkelsen.  
 
2.2  Spørreskjema 
Spørsmålene som ble stilt i undersøkelsen ble i hovedsak utarbeidet spesielt for denne 
studien.  
Skjemaet inkluderte imidlertid noen spørsmål om type arbeid som ble utført som var brukt 
i en annen, eldre undersøkelse blant bedriftsleger (8). 
Vanligvis vil man gjerne bruke validerte spørreskjema. Det ble ikke gjort her, da det ikke 
fantes noe skjema som dekket de tema som vi trengte svar på. Imidlertid ble det hentet 
inspirasjon fra utenlandske studier av bedriftsleger, deriblant en studie av moralske 
dilemma som kan oppstå blant bedriftsleger i England (9), en studie av bedriftslegers 
kompetanse i England (10) og en i USA (11). Vårt prosjekt har i stor grad brukt spørsmål 
der deltageren skal gradere svaret fra veldig feil til veldig riktig – en tilsvarende gradering 
er brukt i en studie av bedriftslegens rolle i Canada (12). 
 
Spørsmålene ble utarbeidet i et samarbeid mellom professorene Bente E. Moen, Rolf 
Hanoa og Øivind Larsen. Forslaget ble lagt fram for følgende bedriftsleger: Arne Ulven, 
Mariann Andersen, Knut R. Kyvik, Ingunn Glenjen og Anne Kristin Jordal, og justert etter 
innspill fra dem. Dernest ble forslaget kommentert av Arve Lie, Fagsekretariatet for 
bedriftshelsetjenesten i Oslo, og justert og tilpasset den elektroniske versjonen som han 
utarbeidet og sendte ut til deltagerne.  
 
Variablene som ble brukt i spørreundersøkelsen er listet opp i Appendix 1. 
 
2.3 Elektronisk utsendelse 
En elektronisk versjon av skjemaet ble utarbeidet ved bruk av programmet 
«SurveyMonkey». Arve Lie sendte ut undersøkelsen fra Fagsekretariatet.  
Deltagerne fikk følgende informasjon som bakgrunn for undersøkelsen: 
 
«Dette er en spørreundersøkelse som sendes til alle bedriftsleger som er medlem av Norsk 
arbeidsmedisinsk forening. Resultatene skal brukes av foreningen for å forstå og utvikle 
fagområdet som angår bedriftslegens kompetanse og rolle, bl.a. for lettere å kunne rekruttere nye 
leger til faget. 

Styret for Norsk arbeidsmedisinsk forening har bedt professor Bente E. Moen ved Universitetet i 
Bergen om å være ansvarlig for undersøkelsen. Hun har utarbeidet undersøkelsen i samarbeid med 
andre kompetente leger i arbeidsmedisin. Utsendingen skjer via Fagsekretariatet for 
bedriftshelsetjenesten. 
 
Vi ber deg svare i løpet av en uke. Det tar ca. 20 minutter å svare på spørsmålene. 
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De som ikke svarer, vil få en purring. E-post brukes som identifikasjon for å få til purringen, men 
opplysningene vil bli behandlet konfidensielt. E-post-adresse blir fjernet når vi er ferdige med 
innhenting av svar, slik at de innsamlede data blir analysert uten identifikasjon.» 
 
De inviterte ble bedt om å klikke seg inn på en web-lenke, og svare på spørsmålene som 
kom fram der. 
 
Medlemmene i Norsk arbeidsmedisinsk forening ble på denne måten informert om at 
dataprogrammet som ble brukt gjorde det mulig å purre på dem som ikke svarte på 
undersøkelsen i første runde, da dataene deres i første omgang ble knyttet opp mot deres e-
post. Etter to purringer stanset vi undersøkelsen, og da ble e-postadressene koblet fra 
dataene, slik at ingen som har svart på undersøkelsen kan identifiseres. 
 
Etter den korte, innledende informasjonen, ble deltagerne spurt om kjønn, alder og år siden 
de ble autorisert som lege. Dernest ble de spurt om de arbeider som bedriftslege nå. 
Dersom de svarte «nei» på om de var bedriftslege nå, kom det opp en melding der de ble 
takket for hjelpen, og at det ikke var flere spørsmål til dem. Dersom de svarte «ja» på at de 
var bedriftslege, gikk de videre i undersøkelsen. 
 
2.4 Databearbeidelse 
Svarene som kom inn, ble automatisk lagt i en database. Da undersøkelsen var avsluttet, 
ble dataene sendt til Moen for videre analyse. Dataene ble analysert med den statistiske 
programpakken Statistical Package of Social Sciences, versjon 18. Deskriptiv statistikk er 
brukt. For gruppesammenligninger er khi-kvadrat-tester brukt for kategoriske variabler, og 
t-tester er brukt for å sammenligne kontinuerlige variabler. Ikke normalfordelte 
kontinuerlige variabler er sammenlignet med ikke-parametriske tester. 
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3. Resultater 
 
283 personer fikk tilsendt epost med invitasjon til å delta i undersøkelsen. 206 personer 
besvarte undersøkelsen (73 %). Av disse svarte 154 at de var bedriftsleger nå. 48 svarte at 
de ikke var bedriftsleger, og fire svarte ikke på noe. 
Den gruppen som ikke var bedriftsleger nå, besto av 18 kvinner og 28 menn (to hadde ikke 
angitt kjønn). Disse hadde i snitt vært autoriserte leger i 25 år. 
 
Gjennomgående har de aller fleste deltagere svart på alle spørsmål i undersøkelsen. Der det 
mangler noen svar, dreier det seg om et antall fra to til fire. I noen tilfelle er enkelte svar 
ekskludert, da det var åpenbart at deltageren har svart på noe annet enn det var spurt om. 
Dette er angitt i de enkelte tilfellene. 
 
I det følgende oppsummeres svarene fra undersøkelsen, med korte kommentarer underveis 
før en kort diskusjon og konklusjon. 
 
 
3. 1  Bakgrunnsinformasjon om bedriftslegene som besvarte 

undersøkelsen  
 
 
 Kvinner 

n = 69 
Menn 
n=85 

Alle 
n=154 

Alder i år  Antall (%) Antall (%) Antall (%) 
<30  2 (3) 2 (3) 4 (3) 
31-40  17 (25) 7 (8) 24 (16) 
41-50 19 (27) 18 (21) 37 (24) 
51-60 24 (35) 34 (40) 58 (38) 
> 60 7 (10) 24 (28) 31 (20) 
    
Antall år som autorisert lege Mean (SD)  17 (11) 24 (10) 21 (11) 
Antall år som bedriftslege Mean (SD) 12 (10) 17 (10) 15 (10) 
Utdanning i Norge  Antall (%) 45 (65) 60 (70) 105 (68) 

 
Tabell 1. Alder, år som autorisert lege, år som bedriftslege og om man hadde fått utdanning i Norge, 
beskrevet for mannlige og kvinnelige bedriftsleger som er medlem av Norsk arbeidsmedisinsk forening og 
svarte på en spørreundersøkelse om bedriftslegens arbeid. 
 
 
Stillingsprosent 
Nesten halvparten av bedriftslegene hadde 100 % stilling, gjennomsnittlig hadde de 84 % 
stilling, mens medianen var 100. Stillingsprosenten fordelte seg fra 10 til 100. Det var 
ingen forskjell mellom menn og kvinner vedrørende stillingsprosent. 
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Lege - spesialitet 
Sekstisju personer (44 %) av bedriftslegene er spesialister i arbeidsmedisin (figur 1), noe 
flere blant menn (51 %) enn blant kvinner (35 %). Av dem som ikke er spesialist i 
arbeidsmedisin, er 70 % under utdanning til å bli spesialister, 73 % av kvinnene og 67 % 
av mennene. 
 

Spesialist

Under spes

utdanning

Ikke spes

 
Figur 1. Bedriftsleger med spesialitet i arbeidsmedisin, som er under spesialistutdanning eller som ikke er 
spesialist/under utdanning - i prosent av de som besvarte en spørreundersøkelse om bedriftslegens rolle 
(n=154). 
 
Blant dem som ikke er spesialister i arbeidsmedisin, angir 84 % at arbeidsgiver legger til 
rette for å bli utdannet til spesialist, mens 11 % (18 personer) svarer at arbeidsgiver ikke 
legger til rette for dette. De som svarer at arbeidsgiver ikke legger til rette for 
spesialistutdanning i arbeidsmedisin, er over 40 år, og de fleste har arbeidet mer enn 10 år i 
bedriftshelsetjenesten. Dette er 12 menn og seks kvinner, og to av dem har annen 
spesialitet. Fire arbeider i egenordning, 12 i fellesordning. 
 
30 personer (20 %) angir at de har en annen spesialitet enn arbeidsmedisin. 
20 av disse er spesialist i allmennmedisin, de øvrige er fordelt på spesialitet i indremedisin, 
infeksjonssykdommer, ortopedisk kirurgi, psykiatri, samfunnsmedisin og øre-nese-hals. 
 
Kommentar: 
Vi ser at relativt mange bedriftsleger er over 40 år. Dette er kjent, vi vet at det er behov for 
rekruttering av yngre leger til bedriftslegeyrket. Kvinnene er litt yngre enn mennene og har 
arbeidet kortere tid som bedriftslege. 
Det er en relativt stor andel av legene som har fått sin utdanning i utlandet. Vi regner at ca. 
en tredjedel av norske leger har fått (og får) sin utdanning i andre land (13), og tallene her 
er litt høyere enn dette. 
 
De fleste bedriftslegene er spesialister i arbeidsmedisin eller under spesialistutdanning i 
arbeidsmedisin. Vi har her ikke informasjon om hvor lenge legene har vært under 
spesialistutdanning, eller hvor forpliktende denne utdanningsplanen er. Imidlertid viser 
dette at bedriftslegene er interessert i slik spesialisering, og det er grunn til å arbeide for at 
det faglige innholdet i denne skal være så høyt som mulig. Antallet spesialister er av 
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samme størrelsesorden som i Lønnsundersøkelsen blant arbeidsmedisinere i 2011 (14), noe 
som styrker antagelsen om at tallene er korrekte. 
Tallene er små når det gjelder de bedriftslegene som opplever at det ikke blir lagt til rette 
for at de kan spesialisere seg i arbeidsmedisin, slik at man ikke skal legge for stor vekt på 
disse. Det er likevel grunn til å merke seg at de fleste av disse bedriftslegene arbeider i en 
fellesordning. 
 
3.2 Hvorfor er du bedriftslege? 
Deltagerne ble spurt følgende spørsmål: Hvorfor er du bedriftslege? Det fikk noen 
alternativer, og svarene fremkommer i tabell 2. 

 

Begrunnelse Veldig feil Litt feil Verken 

feil eller 

riktig 

Litt riktig  Veldig 

riktig 

Jeg var interessert i faget 
arbeidsmedisin 

3 3 20 33 41 

Jeg var interessert i forebyggende 
helsearbeid 

23 12 21 25 18 

Jeg hadde behov for forandring 23 12 21 25 19 
Jeg trengte denne type praksis som 
del av annen spesialistutdanning 

80 6 10 3 1 

Jeg ville ha jobb uten nattevakter 
/turnus 

10 5 14 41 30 

Jeg ville ha jobb med færre pasienter 24 15 33 21 7 
Jeg ville ha en fast jobb 25 10 23 20 21 
Jeg fikk ingen annen jobb 79 5 10 5 1 
Jeg ville ha bedre lønn 56 12 21 11 0 
Denne jobben passet med behov for å 
bo et bestemt sted i landet 

38 7 18 22 15 

Tabell 2. Årsak til at bedriftslegene ville bli bedriftslege, angitt i prosent (n=154). 
 
Det var mulig å svare «annet», og ikke bruke kategoriene over. Da hadde man mulighet til 
å skrive inn hva «annet» var, i fritekst. Tretten bedriftsleger gjorde dette, og de nevner 
følgende momenter som annen årsak til å velge bedriftslegearbeid: 
 
-Arbeidet er fleksibelt 
-Det er liten arbeidsbyrde i denne jobben 
-En familiekrise førte til at jeg tok jobben 
-Jeg ønsket en ny arbeidsmåte 
-Jeg kunne kombinere forskning og praktisk arbeid relativt lett 
-Helsemessige årsaker 
-Jeg var interessert i statistikk og epidemiologi 
-Tilfeldigheter. 
 
Kommentar: 
Det er positivt at mange av de spurte har svart at de faktisk var interessert i faget 
arbeidsmedisin og ikke valgte arbeidet pga mangel på annet arbeid. Det var ikke fullt så 
mange som var interessert i forebyggende medisin, noe som er litt overraskende. Det kan 
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kanskje være mulig at deltagerne i undersøkelsen har forskjellige definisjoner på hva 
forebyggende medisin er, at noen for eksempel kan tenke at dette kun er arbeid med 
individforebyggende tiltak. Dette er vanskelig å tolke. 
 
Videre er det tydelig fra svarene at mange ønsket fast jobb uten nattevakter/turnus, og 
mange har også vært styrt av behov for å bo et bestemt sted i landet. Disse momentene er 
åpenbart god reklame for arbeid som bedriftslege. 
Hvis man tenker at det er en fordel å få høy lønn for arbeidet, er det ikke fullt så god 
reklame at få velger bedriftslegejobben for å få bedre lønn. Dette tema arbeider Norsk 
arbeidsmedisinsk forening med allerede, ved å studere lønnsutviklingen blant 
arbeidsmedisinere (14). Her har man funnet ut at kvinner har lavere lønn enn menn, og at 
dette muligens har sammenheng med at kvinner i større grad enn menn har kommunale 
stillinger med lavere lønn. Dette betyr at for noen bedriftslegejobber er det høy lønn å få, i 
andre mindre lønn, og man kan tolke det slik at de som velger et arbeid med relativt lav 
lønn, oppnår andre fordeler som oppveier dette. Det kan også være mulig at en antydet 
mindre interesse for høy lønn viser at en del av bedriftslegene er idealister. Dette er 
vanskelig å vite. 
 
3.3  Om bedriftshelsetjenesten som bedriftslegene arbeider i 
 
Type ordning 
De fleste bedriftslegene arbeidet i egenordning, tett fulgt av fellesordninger som var 
organisert som aksjeselskap. Det er skilt mellom fellesordninger av tradisjonell type, eid av 
bedriftene, og de som er organisert som AS – slik at vi kan se hvilke organisasjonstyper vi 
har i dag. 
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Figur 2. Type bedriftshelsetjeneste (BHT) som bedriftslegene (n=154) arbeider i. 
 
 
Bedriftslegene i egenordningene ble spurt om deres bedriftshelsetjeneste var en 
«geografisk filial», ledet av en bedriftshelsetjeneste-ledelse et annet sted, og 23 % av disse 
legene svarte ja på dette. 
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Bedriftslegene i egenordningene ble spurt om deres bedriftshelsetjeneste var organisert 
som en del av en større HMS – avdeling, og 42 % svarte ja på dette. 29 prosent var 
organisert under en personalavdeling, og 29 % fungerte som en egen enhet. 
 
 
Antall bedrifter og arbeidstakere tilknyttet bedrif tshelsetjenesten 
På spørsmål om hvor mange bedrifter som var tilknyttet ordningen bedriftslegen arbeidet i, 
varierte svarene voldsomt; fra to til 5000 i fellesordningene. Her er det antagelig en 
fellesordning som trekker antallet opp, det er ti bedriftsleger som angir å arbeide i en 
ordning med 4000-5000 bedrifter. Gjennomsnittsantallet var 773, median 177, standard 
avvik 1492.  
 
Trettini prosent av bedriftslegene i egenordningene svarte at deres bedriftshelsetjeneste var 
en del av en kjede med flere bedriftshelsetjenester. Disse kjede-bedriftshelsetjenestene har 
klart høyere antall bedrifter tilknyttet enn de andre fellesordningene, med et 
gjennomsnittsantall på 1450 bedrifter. 
 
På spørsmål om hvor mange arbeidstakere deres bedriftshelsetjeneste dekket, på det 
geografiske stedet der bedriftslegen hadde sitt hovedkontor, varierte svarene fra 300 til  
40 000 for egenordningene (mean 6310, median 2500), og fra 300 til 30 000 i 
fellesordningene (mean 6284, median 4500).  
 
 
Beskrivelse av bedriftshelsetjenestens personale 
Antall personer som var ansatt i bedriftslegens bedriftshelsetjeneste eller avdeling varierte 
fra en til 370, med et gjennomsnitt på 18 personer (median: Ni personer). Totalt utgjorde 
dette fra 0. 5 til 300 årsverk. Her er det noen få bedriftshelsetjenester som trekker 
gjennomsnittet opp, kun fire leger angir å arbeide i en bedriftshelsetjeneste med mer enn 
60 ansatte.  
Antall bedriftsleger som var ansatt i de forskjellige legenes bedriftshelsetjeneste eller 
avdeling varierte fra en til 40, med et snitt på 2.9. Dette utgjorde 0. 5 – 35 årsverk. Det var 
ingen klar forskjell mellom egenordninger og fellesordninger med hensyn på antall ansatte 
i bedriftshelsetjenestene. 
Tjuefire prosent av bedriftslegene var leder av den bedriftshelsetjenesten de hørte til 
geografisk, 76 % hadde en annen leder. Der en annen var leder, var det mest vanlig at en 
sykepleier som var leder (fig.3). 
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Figur 3. Type yrkesgruppe som var leder i de bedriftshelsetjenestene der bedriftslegen selv ikke var leder 
(n=130). 
 
 
 
Kommentar: 
Det så ut som om bedriftslegene i flere tilfelle ikke hadde besvart spørsmålet om antall 
arbeidstakere totalt tilknyttet deres medlemsbedrifter korrekt. Samme tall var oppgitt for 
dette spørsmålet som for antall personer ansatt i bedriftslegens bedriftshelsetjeneste. 10 av 
svarene på spørsmålet om antall arbeidstakere ble ekskludert, da de åpenbart var feil.  
 
Tallene som angår antall personer som er ansatt i bedriftslegens bedriftshelsetjeneste eller 
avdeling må også tas med en klype salt, da det kan se ut som om legene har oppfattet 
spørsmålet litt forskjellig. Noen har svart på antall ansatte totalt i denne 
bedriftshelsetjenesten, mens andre har svart på hvor mange som arbeider på det spesifikke 
geografiske stedet bedriftslegen arbeider på. Et par bedriftsleger har gitt tilbakemelding om 
at det var umulig å svare på dette, da bedriftslegen i enkelte bedriftshelsetjenester reiser 
rundt omkring forskjellige steder. 
 
Antall fellesordninger overstiger antall egenordninger, når man summerer vanlige 
fellesordninger med de som er organisert som aksjeselskap. Aksjeselskapene er høyest i 
antall blant fellesordningene, og dette er en relativt ny utvikling. Bedriftshelsetjenestene er 
i dag som regel store ordninger med mange ansatte. Bedriftshelsetjenestene ledes ofte av 
leger og sykepleiere, men yrkesgruppen «annet» er også stor. Det antas at «annet» - 
gruppen består av helse-miljø- og sikkerhets-konsulenter med varierende bakgrunn. 
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3.4  Opplevelsen av eget arbeid 
 
Etikk 
Bedriftslegene ble bedt om å ta stilling til tre påstander som har med etiske forhold å gjøre, 
slik som beskrevet i tabell 3. Det var også mulig å gi egne kommentarer til dette 
spørsmålet. Slike ble gitt av fem personer, og bl.a. ble følgende nevnt;  
 
-det kan være problemer med uenighet mellom eiere i fellesordninger 
-en nevnte at vedkommende arbeidet i fellesordning tidligere og at det var langt verre 
-bedriftshelsetjenesten er langt nede i organisasjonen vår, og knapt synlig for noen 
 
 

Begrunnelse Veldig feil Litt feil Verken 

feil eller 

riktig 

Litt riktig  Veldig 

riktig 

Som bedriftslege opplever jeg 
stillingen min som fri og uavhengig, 
slik Arbeidsmiljøloven krever 

1 3 5 27 64 

Som bedriftslege opplever jeg aldri å 
bli presset til arbeid som jeg 
opplever som uetisk 

3 7 7 25 57 

Som bedriftslege opplever jeg aldri 
at det er vanskelig å si fra når tiltak 
er nødvendige i bedriften 

1 11 9 32 47 

 

Tabell 3. Bedriftslegers vurdering av tre påstander som har med etikk å gjør, angitt i prosent for hvert 
spørsmål (n=150). 
 
Kommentar: 
Bedriftslegene angir at de opplever stillingen sin som fri og uavhengig, slik 
Arbeidsmiljøloven krever. De fleste angir også at de ikke synes det er problemer med å si 
fra når tiltak er nødvendige, og de opplever ikke at de blir presset til uetisk arbeid. Kun 
noen få angir at slikt press av og til kan være til stede.  
 
 
Faglig påfyll 
Bedriftslegene angir at de gjennomsnittlig leser faglitteratur 2,5 timer per uke i en normal 
uke. De deltar i 2.2 timer med faglige møter for bedriftshelse-personell internt eller 
eksternt hver uke. De hadde i gjennomsnitt deltatt på medisinsk-faglig kurs eller møter 6.2 
dager i 2012. Det er ikke statistiske forskjeller mellom de bedriftslegene som er under 
utdanning til spesialist i arbeidsmedisin og de andre når det gjelder antall dager på 
medisinsk faglig kurs eller møter. 
 
24 prosent har deltatt i prosjektarbeid med andre bedriftshelsetjenester i 2012, og 11 
prosent er med i prosjekt som utføres sammen med forskere på institutt, sykehusavdeling 
eller universitet. 65 prosent har ikke deltatt i noe prosjektarbeid. 
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Kommentar: 
Det er vanskelig å si hva som er godt eller dårlig med hensyn til disse tallene. Antall dager 
for medisinsk-faglige kurs er imidlertid lavt hvis man tenker at mange av bedriftslegene er 
under spesialistutdanning. Disse legene burde gå mer på kurs for å få spesialiteten i havn. 
Det er påfallende at så mange som 65 % ikke har deltatt i prosjektarbeid. Få fagområder 
egner seg så godt til prosjektarbeid som arbeid i bedriftshelsetjenesten. Dette kan reflektere 
en manglende kompetanse innen dette området. 
Det er ikke så lett å finne relevante tall å sammenligne med. En norsk studie av hudleger i 
2001 angir at disse legene leste fagartikler i omtrent 2,5 timer per uke (15), og dette er 
noenlunde det samme som bedriftslegene angir.  
 
 
Arbeidsoppgaver 
Bedriftslegene ble bedt om å angi hvordan de de siste 12 måneder har fordelt din arbeidstid 
mellom ni arbeidsoppgaver (tabell 4). De ble bedt om å angi tiden i prosent, og tallene 
skulle summeres opp til 100. Disse arbeidsoppgavene var brukt i en tidligere norsk 
undersøkelse av bedriftsleger (8), med kun små variasjoner, og gjorde det mulig å 
sammenligne tall fra 1993 med tall fra 2012 (tabell 4). 
 
 
Arbeidsoppgave Prosent av  

tiden 2012 
Prosent av  
tiden 1993 

Arbeid med nye arbeidsplasser, nybygg o.l. 3 3 
Kartlegging og forbedring av eksisterende arbeidsplasser (inkl. 
kartlegginger, bistand med psykososiale problemstillinger samt 
opplæring av ansatte) 

12 12 

Individrettet helsearbeid som er arbeidsrelatert; inkl. 
helsekontroller/ behandling av arbeidsrelatert sykdom og 
skader/helsesertifikater relatert til ansattes jobb /AKAN arbeid 

35 18 

Arbeidsrelatert rehabilitering, sykefraværsarbeid, dialogmøter, 
IA arbeid 

18 7 

Arbeid for å endre ansattes livsstil 6 4 
Individrettet arbeid/konsultasjoner som ikke er arbeidsrelatert 5 22 
Administrativt arbeid 13 18 
Utdanning/veiledning av bedriftshelsepersonell 6 4 
Annet 2 12 

 
Tabell 4. Angivelse av hvor stor andel av arbeidstiden i prosent bedriftslegen har brukt på forskjellige 
arbeidsoppgaver de siste 12 månedene. (n=148). 
 
Kommentar: 
Resultatene viser at tiden bedriftslegene har brukt på individrettet helsearbeid som er 
arbeidsrelatert har økt siden 1993, og individrettet arbeid som ikke er arbeidsrelatert har 
blitt redusert. Dette er et resultat som har vært ønsket i fagmiljøet. Videre ser vi at tiden 
som nå brukes til arbeidsrelatert rehabilitering, sykefraværsarbeids og så vider har økt 
betraktelig fra 1993, noe som sannsynligvis skyldes avtalen om inkluderende arbeidsliv 
(IA). 
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Det er interessant at bedriftslegene bruker minimal tid på arbeid med nye arbeidsplasser, 
nybygg og lignende, de angir kun at de har brukt tre prosent av tiden til dette både i 1993 
og i 2012. Dette kan bety at bedriftslegene ikke har den minste interesse av dette tema, 
eller at de ikke har den minste kompetanse til å bidra innen feltet. En annen mulighet er at 
bedriftene eller bedriftshelsetjenestene ikke ønsker å bruke bedriftslegen til denne type 
arbeid. Planlegging av nye arbeidsplasser på en god måte, slik at forhold som kan gi 
helseskader kan unngås, kan helt klart gi god helsegevinst og være besparende for 
samfunnet. Dette er et tema Norsk arbeidsmedisinsk forening bør drøfte. 
 
Bedriftslegene ble spurt noe mer i detalj om forskjellige helseundersøkelser, og hvor ofte 
de utførte slike (tabell 5).  
 

Arbeidsoppgave Gjennom 
-snitt 

SD Min-
max 

    

Antall helsekontroller av nyansatte 
 i en vanlig arbeidsuke 

2.6 2.9 0-15 

Antall målrettede helseundersøkelser 
 i en vanlig arbeidsuke 

11 10 0-40 

Antall ikke-målrettede helseundersøkelser i 
 en vanlig arbeidsuke 

5.7 8.7 0-30 

Antall bedriftsbesøk  
de siste 12 måneder 

15 19 1-100 

Antall pasienter meldt til Arbeidstilsynet 
eller Petroleumstilsynet pgs 
arbeidsrelatert sykdom siste 12 måneder 

11 10 0-50 

Antall pasienter med mistenkt yrkesskade  
de siste 12 måneder 

7.3 8.1 0-40 

Antall pasienter med mistenkt yrkessykdom  
de siste 12 måneder 

10 10 0-30 

Antall besvarte henvendelser fra NAV pga. 
arbeidstakeres yrkesskade eller yrkessykdom siste 12 
måneder 

3.2 5.9 0-30 

Antall besvarte forespørsler fra Forsikringsselskap 
pga. arbeidstakeres yrkesskade eller yrkessykdom 
siste 12 måneder 

3.8 7.0 0-35 

 
Tabell 5. Angivelse av antall helseundersøkelser og henvendelser om pasienter med yrkesskade og 
yrkessykdom bedriftslegen har hatt (n=148). 
 
Kommentar: 
Helsekontroller utføres i svært varierende antall ukentlig. Bedriftslegene ble bedt om å 
angi antall bedriftsbesøk de siste 12 måneder, og har et snitt på 11. Dette betyr at de i 
gjennomsnitt er på bedriftsbesøk en gang i måneden, noe som må anses som sjelden, sett i 
relasjon til det store antall bedrifter de betjener. 
Bedriftslegene har hatt relativt få pasienter med mistenkt yrkessykdom, og de fleste blir 
sjelden spurt av NAV eller forsikringsselskap om pasienter av denne type. Dette er 
merkelig, siden nesten halvparten av bedriftslegene er spesialister i arbeidsmedisin, og helt 
klart har faglige ting å bidra med i vurderingen av slike pasienter. Hva dette betyr, er 
vanskelig å vite. 
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Hvem bestemmer hvilke oppgaver du skal utføre som bedriftslege? 
Bedriftslegene ble spurt om å gi et bilde av hvem som bestemmer hvilke oppgaver de skal 
utføre, se tabell 6. 

 

 Veldig feil Litt feil Verken feil 

eller riktig 

Litt riktig  Veldig 

riktig 
Jeg bestemmer selv mine arbeidsoppgaver, 
ut fra mine faglige vurderinger 4 9 15 55 7 
Bedriftens/kundens ønsker bestemmer 
mine arbeidsoppgaver 0 7 28 59 6 
Bedriftens/kundens faglige behov 
bestemmer mine arbeidsoppgaver 0 0 17 60 14 
Min nærmeste leder bestemmer mine 
arbeidsoppgaver 7 25 25 36 7 
Arbeidstilsynet/Petroleumstilsynets 
forskrifter bestemmer mine 
arbeidsoppgaver 

4 10 38 38 10 

Vårt team av kolleger i BHT bestemmer 
mine arbeidsoppgaver 0 21 28 48 3 

Tabell 6. Prosentvis fordeling av svar på hvem som bestemmer hvilke oppgaver bedriftslegen skal utføre. 

Kommentar: 
Her har bedriftslegene angitt «litt riktig» som det mest vanlige svar på alle spørsmålene. 
Det kan bety at de opplever at de er styrt av kundenes behov og ønsker, og at dette er like 
viktig som legens egne vurderinger. Spørsmålene kan ha vært vanskelige å besvare, og det 
er mulig at svarene viser at det er mange krav som skal imøtekommes. Legene kan i lys av 
dette se ut som de er velvillige og strekker seg langt i alle retninger. Det kan også bety at 
de har litt uklare meninger om hvordan deres faglige hverdag blir formet. 
 
 
Bedriftslegenes ønsker med hensyn på arbeidsoppgaver 
Bedriftslegene ble spurt om de ønsket endring av sine arbeidsoppgaver generelt, og videre 
med hensyn på helt konkrete oppgaver. Dette er fremstilt i tabell 7. De er ikke svært 
opptatt av endring av arbeidsoppgaver, kun sju prosent sier at det er «veldig riktig». Det 
som ønskes er mindre helsekontroller, og de ønsker å være mer ute i bedriftene. Det er 
også et stort antall som ønsker mer tid til å endre ansattes livsstil, og bedriftslegene ønsker 
mer tid til faglig utvikling. 
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 Veldig feil Litt feil Verken feil 

eller riktig 

Litt riktig  Veldig 

riktig 
Jeg ønsker endring av mine 
arbeidsoppgaver 17 10 28 38 7 
Jeg ønsker mer tid til arbeid med nye 
arbeidsplasser 10 38 28 21 3 
Jeg ønsker mer tid til helsekontroller 

34 38 21 7 0 
Jeg ønsker mer tid til behandling (inkl. 
oppfølging, rådgivning) av 
arbeidsmedisinske pasienter 

10 21 21 41 7 

Jeg ønsker mer tid til å behandle 
pasienter generelt 29 36 14 21 0 
Jeg ønsker mer tid ute i bedriftene 

3 10 31 42 14 
Jeg ønsker mer tid til å endre ansattes 
livsstil 3 24 28 38 7 
Jeg ønsker mer tid til administrasjon 

21 34 24 21 0 
Jeg ønsker mer tid til å utdanne 
bedriftshelsepersonell 3 28 31 28 10 
Jeg ønsker mer tid til faglig utvikling 

0 7 14 59 20 
Jeg ønsker mer tid til prosjektarbeid 

0 17 45 31 7 
Tabell 7. Bedriftslegers angivelse av hva de ønsker med hensyn på endring av arbeidsoppgaver i % (n=149). 

Kommentar: 
Bedriftslegene har en del ønsker om endring. Det hadde vært interessant å vite hva som 
hindrer legene i å endre sine arbeidsoppgaver. Dette har vi dessverre ikke spurt om.  
Tidligere i undersøkelsen har bedriftslegene angitt at de relativt sjelden er ute på 
arbeidsplassbesøk, og mange utfører mange helsekontroller. I lys av dette er det interessant 
å se at de faktisk ikke ønsker å ha det slik.  
 
Det er videre interessant å se at relativt mange ønsker å arbeide med livsstilsendringer hos 
de ansatte, noe som ikke er direkte arbeidsrelatert. Dette må bety at bedriftslegene ser en 
meningsfylt oppgave her. 
 
Syttini prosent av legene angir at det er «litt riktig» eller «veldig riktig» at de ønsker mer 
tid til faglig utvikling. Dette er åpenbart et punkt som bør drøftes med tanke på endring. 
Kun sju prosent av bedriftslegene angir det som «veldig riktig» at de ønsker mer tid til 
prosjektarbeid. På den annen side er det kun 17 prosent som angir at dette er «litt feil». Og 
31 prosent angir at dette er «litt riktig».  Man kan undre seg over hvorfor ikke flere klart 
ønsker mer tid til prosjektarbeid, da arbeid som bedriftslege passer godt for denne 
arbeidsformen. 
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3.5 Bedriftslegenes kompetanse 
Bedriftslegene ble spurt om å gradere hvilken kompetanse de har på åtte forskjellige 
områder (tabell 8).  
 

Jeg har faglig kompetanse  Veldig feil Litt feil Verken feil 

eller riktig 

Litt riktig  Veldig 

riktig 
..til å utrede om en ansatt har en mulig 
yrkessykdom 0 11 7 41 41 
..til å utrede om en ansatt har en mulig 
yrkesskade 0 7 7 47 39 

.til å håndtere psykososiale 
problemstillinger 3 0 14 38 45 
..til å håndtere inneklimaproblemer 

3 24 28 31 14 
..til å takle akuttmedisinske problemer 
som oppstår blant ansatte 7 14 14 41 24 
.til å være koordinator av bedriftens 
medisinske oppgaver 
/veiledning/informasjon ved en større 
ulykkessituasjon 

7 17 21 45 10 

..i individrettet forebyggende helsearbeid 
0 0 17 52 31 

..i grupperettet forebyggende helsearbeid 
0 3 38 45 14 

Tabell 8. Bedriftslegenes faglige kompetanse (n=150). 

Kommentar: 
Bedriftslegene angir at det er veldig riktig eller litt riktig at de har kompetanse på de fleste 
områder de blir spurt om. Dette må bety at de opplever at skoleringen de har fått er god, 
f.eks. innholdet i spesialistutdanningen. 
De er litt usikre med hensyn på å takle inneklimaproblemer, og muligens litt usikre med 
hensyn til egen kompetanse når det gjelder å takle akuttmedisinske problemer og med 
hensyn til å være koordinator ved en større ulykkessituasjon. Angående de siste to forhold, 
er det vel grunn til å tro at det er riktig at bedriftsleger generelt ikke har topp kompetanse. 
Bedriftslegene er sjelden å finne i første linje når ulykker oppstår i bedriftene, selv om 
noen selvsagt er spesielt drillet på dette. Dette er imidlertid forhold som i liten grad er 
undersøkt skikkelig i Norge. Det vi kan spørre om, er om egenvurderingen her stemmer 
med virkeligheten.
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3.6 Bedriftslegenes samarbeid med andre aktører 
Bedriftslegene ble spurt om å angi i hvilken grad en rekke påstander var riktige eller feil 
sett i relasjon til relevante samarbeidspartnere (tabell 9). De kunne også skrive inn 
fritekstkommentarer. Kun to gjorde skrev fritekst; en fortalte at vedkommende var 
nyansatt, og en annen at vedkommende arbeidet i flere bedriftshelsetjenester, og at svarene 
ble en kombinasjon av opplevelsene fra disse. 
 

 Veldig 

feil 

Litt feil Verken feil 

eller riktig 

Litt riktig  Veldig 

riktig 
Jeg opplever at noen ansatte i min 
bedriftshelsetjeneste har for dårlig 
kompetanse til det arbeid de skal utføre i BHT 

14 20 28 28 10 

Jeg har god kontakt med ledelsen i den/de 
bedrifter jeg arbeider for 3 3 11 55 28 
Jeg har god kontakt med verneombudene i den 
/de bedrifter jeg arbeider for 3 7 28 55 7 
Jeg representerer ofte BHT i AMU i 
bedriften/bedriftene våre 14 17 10 38 21 
Jeg samarbeider godt med annet 
helsepersonell i min BHT 0 0 3 21 76 
Jeg samarbeider godt med personell som ikke 
har helsebakgrunn i min BHT 0 0 7 21 72 
Jeg deltar ofte i dialogmøter hos NAV om 
sykefravær/arbeidsavklaring o.l. 7 17 14 31 31 
Jeg snakker ofte med allmennleger i min 
region 
 

17 17 28 31 7 

Jeg snakker ofte med spesialister på sykehus 
/institusjoner 10 28 35 20 7 
Jeg har god kontakt med det regionale 
Arbeidstilsynet/Petroleumstilsynet 14 20 45 14 7 
Jeg får ofte epikriser fra sykehus som angår 
ansatte i bedriftene tilknyttet min BHT 17 27 21 28 7 
Jeg treffer ofte andre bedriftsleger utenfor min 
bedriftshelsetjeneste 7 21 31 24 17 

Tabell 9. Bedriftslegers relasjon til relevante samarbeidspartnere, angitt i prosent (n=150). 
BHT=bedriftshelsetjeneste 

Kommentar: 
Bedriftslegene angir et godt samarbeid med de andre ansatte i bedriftshelsetjenesten, 
uansett om de har helsebakgrunn eller ikke. På spørsmålet om de opplever at noen ansatte i 
deres bedriftshelsetjeneste har for dårlig kompetanse til det arbeid de skal utføre, er svaret 
mer utydelig, og det kan se ut som om dette er et problem for en del.  
 
Man kan merke seg at bedriftslegene ikke har så god kontakt med Arbeidstilsynet eller 
Petroleumstilsynet – kanskje særlig fordi de tidligere i undersøkelsen har angitt at disse 
instansene bestemmer mye med hensyn på bedriftslegenes arbeidsoppgaver (tabell 6). Man 
kan håpe at bedriftslegene har gode representanter i disse etater når det gjelder utvikling av 
regelverket. Et annet forhold er at mangelen på kontakt skyldes at disse tilsynene ikke er så 
tilgjengelige for bedriftsleger flest. Det er få fagpersoner der som bedriftslegene kan knytte 
kontakt med, byråkratisering de siste årene har kanskje ikke gitt grobunn for gode 
relasjoner. Det kan også ha betydning at det fra 1977 sto uttrykt i Arbeidsmiljølovens 
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paragraf 30 at «Verne- og helsepersonalet skal samarbeide med og bistå Arbeidstilsynet.» 
Denne setningen ble fjernet i 2005. 
Det er positivt at legene angir god kontakt med ledere og verneombud. Det er mindre bra at 
ikke alle leger angir ofte kontakt med andre bedriftsleger, og de har ikke hyppig kontakt 
med andre leger heller. Det er imidlertid vanskelig å se noe helt klart mønster fra disse 
opplysningene. Tallene kan tyde på en mager samhandling og kontakt med kolleger, noe 
som kan være et tema for videre diskusjon. 
 

3. 7  Hva bedriftslegene mener skal til for at nye leger skal velge å bli 
bedriftsleger i fremtiden 

Bedriftslegene fikk noen momenter de skulle ta stilling til i forhold til om disse momentene 
skal til for at nye leger skal velge å bli bedriftsleger i fremtiden (tabell 9). Det ser ut til at 
de synes at det viktigste er at de blir organisert i større fagmiljø, sentra. Imidlertid har de 
fleste forslagene fått relativt stor tilslutning. 
 
 Veldig feil Litt feil Verken feil 

eller riktig 
Litt riktig  Veldig 

riktig 
Organisering i større fagmiljø, sentra 0 0 21 55 24 
Mulighet for kombinasjonsstillinger 
bedriftslege/annen type legearbeid 

10 14 24 45 7 

At samfunnet får mer kunnskap om 
bedriftslegenes arbeid 

3 7 24 42 24 

At det blir klarere avgrensning av 
arbeidsoppgavene til de forskjellige 
profesjonene innad i BHT 

7 28 17 27 21 

At myndighetene krever 
spesialistutdanning av bedriftslegene 

14 10 14 35 27 

At det blir utlyst flere stillinger 
 

7 7 14 40 32 

Tabell 9. Hva bedriftsleger mener skal til for at nye leger skal velge å bli bedriftsleger i framtiden, angitt i 
prosent. 
 
Deltagerne ble også bedt om å skrive inn egne forslag dersom de hadde noen. 23 
bedriftsleger gjorde dette. Mange skriver at de ønsker at medisinerstudenter skal få lære 
arbeidsmedisin i studiet sitt. Noen skriver at godkjenningsordningen er en skuffelse, siden 
det ikke stilles klare kvalitetskrav til de ansatte i bedriftshelsetjenesten. Noen vil slå 
sammen arbeidsmedisin med samfunnsmedisin. Mange mener faget får for lite 
oppmerksomhet av myndigheter og media etc. 
 
 
3.8  Sammenligninger mellom bedriftsleger i egenordning og 

bedriftsleger i fellesordning 
Bedriftslegene som arbeidet i egenordning (n=66) er blitt sammenlignet med dem som 
arbeidet i fellesordninger; både de tradisjonelle og de som var organisert som aksjeselskap 
(n=146). 
Det var ikke forskjeller mellom disse to gruppene med hensyn på alder, kjønn, år som lege 
eller år som bedriftslege. Det var heller ikke forskjell mellom de to gruppene vedrørende 
stillingsprosent for bedriftslegene som svarte på undersøkelsen; i egenordninger var 
stillingsprosenten i snitt 90 %, for legene i fellesordningene 89 %. 
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Det var heller ikke forskjell mellom gruppene med hensyn til oppfatning om egen 
kompetanse. Det var imidlertid noen forskjeller når det gjelder etiske spørsmål og 
arbeidsoppgaver, og disse gjengis her: 
 
 
Etikk 
Det var ikke forskjell mellom gruppene med hensyn på spørsmålet om at man opplevde 
stillingen som bedriftslege som fri og uavhengig. Det var litt forskjell mellom gruppene 
vedrørende spørsmålet «Som bedriftslege opplever jeg aldri at det er vanskelig å si fra når 
tiltak er nødvendige i bedriften». De som arbeider i egenordning var litt klarere med 
hensyn til at dette ikke var vanskelig, men forskjellen var ikke statistisk signifikant, men i 
grenseland for dette (khi-kvadrat test, p=0.07). 
Det var forskjell mellom gruppene når det gjaldt spørsmålet «Som bedriftslege opplever 
jeg aldri å bli presset til arbeid jeg opplever som uetisk» (figur 4). De som arbeider i 
egenordning var klarere med hensyn på at dette var riktig, og forskjellen var statistisk 
signifikant (khi-kvadrat test, p=0.006). 
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Figur 4. Svar fra bedriftsleger i fellesordninger og egenordninger vedrørende spørsmålet: «Som bedriftslege 
opplever jeg aldri å bli presset til arbeid jeg opplever som uetisk». 

 
Kommentar: 
Tallene er imidlertid meget små, og må tolkes med forsiktighet. Likevel ser det ut til at 
ansatte i fellesordningene opplever et press vi ikke i samme grad ser i egenordningene. 
Dette er annerledes enn man tenkte seg tidligere, man har mistenkt bedriftsleger i 
egenordninger for å komme «for nær» ledelsen. Det er mulig dette er feil. Nærheten 
mellom ledelse/ansatte og bedriftshelsetjenesten, slik som man kan oppleve den i en 
egenordning, kan være gunstig og føre til et bedre samarbeid. 
På den annen side har man tenkt at bedriftsleger i fellesordninger har hatt lengre avstand 
fra ledelsen og at disse i mindre grad lar seg presse til uønsket arbeid. Det er mulig at dette 
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har endret seg. Fellesordningene er i dag blitt forretninger med krav til inntjening i større 
grad enn før, og dette kan redusere de ansattes frihet.  
 
 
Arbeidsoppgaver 
På spørsmål om hvilke arbeidsoppgaver som blir utført i løpet av en vanlig arbeidsuke, ser 
vi at de bedriftslegene som arbeider i fellesordninger utfører flere helseundersøkelser enn 
de som arbeider i egenordninger (tabell 10). Når det gjelder bedriftsbesøk, antall pasienter 
med yrkesskade, yrkessykdom eller henviste fra NAV eller forsikringsselskaper, ser vi 
ingen forskjell mellom disse to gruppene. 
 
Arbeidsoppgave Gjennomsnitt (SD) 

 
 

 Egenordning Fellesordning p-verdi1 
Antall helsekontroller av nyansatte i en vanlig 
arbeidsuke 

1.7 (2.7) 2.7 (3.1) * 

Antall målrettede helseundersøkelser i en vanlig 
arbeidsuke 

6 (8) 11 (10) ** 

Antall ikke-målrettede helseundersøkelser i en 
vanlig arbeidsuke 

1.6 (3.9) 4.6 (7.1) ** 

Antall bedriftsbesøk siste 12 måneder 13 (27) 17 (30)  
Antall pasienter meldt til 
Arbeidstilsynet/Petroleumstilsynet 
pga. arbeidsrelatert sykdom siste 12 måneder 

11 (24) 11 (13)  

Antall pasienter med mistenkt yrkesskade de siste 
12 måneder 

7.3 (9.1) 9.1 (16.1)  

Antall pasienter med mistenkt yrkessykdom de 
siste 12 måneder 

8.7 (17,5) 12.5 (24.3)  

Antall besvarte henvendelser fra NAV pga. 
arbeidstakeres yrkesskade eller yrkessykdom siste 
12 måneder 

2.3 (3.2) 2.6 (5.2)  

Antall besvarte forespørsler fra Forsikringsselskap 
pga. arbeidstakeres yrkesskade eller yrkessykdom 
de siste 12 måneder 

2.3 (2.9) 3.2 (5.8)  

 

Tabell 10. Arbeidsoppgaver av type helseundersøkelser utført av bedriftsleger i egenordninger og 
fellesordninger.1Ikke parametrisk test *0.01> P< 0.05, **p<0.001 
 
Kommentar: 
Vi har ikke undersøkt hva disse forskjellene i arbeidsoppgaver skyldes. Det er imidlertid 
klart at man i fellesordninger utfører flere helseundersøkelser enn i egenordningene. Siden 
dette er en type arbeid som bedriftslegene ønsker mindre av, er det grunn til å diskutere 
denne saken.  
 
 



25 

 

4. Diskusjon 
 
Hvordan bedriftslegene presenterer sin kompetanse 
Bedriftslegene presenterer seg selv som høyt kompetente innen arbeidsmedisin, i og med at 
nesten halvparten er spesialister i arbeidsmedisin. De fleste som ikke er spesialister, er 
under spesialistutdanning. Bedriftslegene mener også at de er høyt kompetente når de blir 
spurt om mer detaljert kunnskap. Det var imidlertid et relativt lavt antall dager 
bedriftslegene anga at de hadde gått på kurs det siste året. Undersøkelsen inneholdt ikke 
spørsmål om behov for etterutdanning, men det er relevant å trekke fram dette som en 
mulighet for å opprettholde en god kompetanse blant bedriftslegegruppen. Dersom 
bedriftslegene ikke vedlikeholder kunnskapen sin, kan den bli utdatert, og her kan man 
kanskje være føre var og diskutere muligheten for etterutdanning etter ferdig spesialisering. 
I følge den nye godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenesten, er det krav om at det 
skal foreligge en kompetanseutviklingsplan, slik at også myndighetene er på linje 
vedrørende dette punktet. Med et stadig skiftende arbeidsliv med nye oppgaver kan det 
være en god løsning å innføre slike krav. Andre studier har også understreket behovet for 
en jevnlig vurdering og revisjon av utdanningen av bedriftsleger (10,16-18). 
Oppsummeringer fra England har vist at bedriftshelsetjenesten sakker akterut 
kompetansemessig, fordi de ikke oppdaterer sin kunnskap når det gjelder nye forhold og 
nye utfordringer i arbeidslivet (17). Situasjonen i Norge angående dette punktet er viktig 
og bør drøftes videre. 
 
Hvordan bedriftslegene presenterer sine arbeidsoppgaver 
Bedriftslegene viser at de har fulgt de «råd» som myndighetene har gitt angående 
bedriftshelsetjenestens arbeid de siste årene. De arbeider mer med IA-arbeid enn tidligere, 
og de arbeider mindre med behandling/saker som ikke er arbeidsrelaterte. 
Bedriftslegene arbeider videre mye med individrettet arbeid i form av helseundersøkelser. 
Dette kan også skyldes myndighetenes krav. Flere forskrifter fra Arbeidstilsynet har 
inneholdt krav om «undersøkelse hos lege», og disse kravene er de mest konkrete som kan 
relateres til bedriftslegens arbeid. Dette kan ha vært med på å forme en holdning til 
bedriftslegens arbeid som kan være vanskelig å bryte med. I denne undersøkelsen viser 
bedriftslegene at de ønsker å utføre andre oppgaver, f.eks. være mer ute i bedriftene. Med 
høy faglig kunnskap og integritet, burde bedriftslegene være i stand til å begrunne hvorfor 
de ønsker en slik endring, samt utføre arbeidet slik de ønsker. Det er klart at dersom de 
bruker mer tid ute i bedriftene, blir det mindre tid til helseundersøkelser, men dersom deres 
valg begrunnes skulle det ikke være noe problem å endre arbeidsform på denne måten. Det 
finnes andre studier av bedriftsleger som drøfter at de ønsker endring men likevel utfører 
individrettede helseundersøkelser, det er også tilfelle i andre land (12,16). Sett i lys av 
bedriftslegenes ønsker om endring, er det tankevekkende at de har relativt liten kontakt 
med tilsynsmyndigheter som i stor grad bestemmer over deres arbeidsoppgaver og 
formulerer krav om diffuse helseundersøkelser. I en slik situasjon burde det være nær 
kontakt mellom bedriftslegene og ansatte i tilsynsmyndighetene som står for revisjon og 
endring av slike tekster. Konsekvensen er at vi er endt opp med at de eneste spesifikke 
krav til bedriftsleger i Norge, er å utføre helseundersøkelser av visse grupper arbeidstakere 
(Appendix 2). 
 
Man kan spekulere på hvilke forhold som egentlig spiller inn vedrørende bedriftslegenes 
valg av arbeidsoppgaver. Bedriftsleger i fellesordningene utfører et høyere antall 
helseundersøkelser enn de i egenordninger i vår studie. Fellesordningene er klart mer 
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konkurranseutsatt enn egenordninger. Salg av helseundersøkelser er «lett salgbare» i et 
marked der ledelse og ansatte etterspør slike undersøkelser, og kan følgelig påvirke legenes 
arbeidsoppgaver. Dette kan også passe med at fellesordningene har leger som antyder at de 
av og til må utføre arbeid som de anser som uetisk.  
Det bør imidlertid også nevnes at det ser ut til at bedriftslegene kan ha en svært stor 
arbeidsbelastning. De er relativt få i bedriftshelsetjenestene sett i sammenheng med hvor 
mange bedrifter og antall ansatte som de skal betjene – hvis arbeidet skal utføres med høy 
faglig kvalitet. Videre kan det være relativt få leger i bedriftshelsetjenestene, slik at den 
enkelte kanskje må utføre flere helseundersøkelser enn de gjorde tidligere. 
 
Det finnes et unntak når det gjelder myndighetenes ønsker og hva bedriftslegene utfører av 
arbeid; det gjelder arbeid med nye arbeidsplasser. Det bør tas opp til drøfting om dette er 
en oppgave som skal helt fjernes fra bedriftslegens bord, eller om det er behov for 
kompetanseoppbygging. Denne oppgaven er av ergonomisk karakter, og i Norge har vi 
generelt få muligheter for utdanning innen ergonomi på arbeidsplassene, men dette kan 
etableres. 
 
Bedriftslegenes arbeid er muligens mer fokusert på helseundersøkelser i Norge enn i andre 
land. En amerikansk studie viser mer fokus på individbasert behandling av arbeidstakere 
med arbeidsrelaterte plager. I Norge kan en relativt god legedekning og fastlegemodellen 
medføre at bedriftslegene ikke så lett blir brukt når arbeidstakerne blir syke, selv om det 
dreier seg om arbeidsrelaterte plager. 
 
Hvordan bedriftslegene presenterer sitt faglige samarbeid 
Bedriftslegene er positive når de beskriver sitt samarbeid med kolleger i 
bedriftshelsetjenesten sin. Noen av dem har problemer med manglende kompetanse hos 
sine kolleger, men alt i alt beskrives samarbeidet som godt. De treffer relativt sjelden andre 
bedriftsleger og har relativt liten kontakt med andre leger. På vegne av nye leger ønsker de 
større faglige enheter som arbeider sammen, noe som kan indikere at de synes at 
nåværende ordninger kan være litt små, og at dagens situasjon kan forbedres. 
 
En del av bedriftslegene ønsker mer prosjektarbeid. Prosjektarbeid vil kunne medføre 
større grad av faglig kontakt med andre og faglige innspill, og dette virker positivt. At ikke 
flere av bedriftslegene ønsker dette kan ha sammenheng med en mulig liten kompetanse 
blant bedriftslegene når det gjelder forskning og prosjekter. Mens de fleste sykehusansatte 
leger nesten automatisk settes inn i forskningsprosjekter, er det vanskeligere å få dette til i 
små og spredte enheter som arbeider med inntjeningen. Bedriftslegene ønsker mer tid til 
faglig utvikling, og prosjektarbeid er egnet til å øke deres kompetanse. Spesialiteten i 
arbeidsmedisin krever minst et år på en arbeidsmedisinsk sykehusavdeling. Kanskje tiden 
er moden for å drøfte om dette er nok, evt. om spesialitetsutdanningen gir tilstrekkelig 
kompetanse for dagens bedriftsleger? 
Et annet moment er at man kan spørre om det finnes fagmiljø som ivaretar forskning som 
er relevant for bedriftslegenes arbeid. Forskning om konsekvensene og resultatene av alle 
helseundersøkelsene bedriftslegene utfører finnes i liten grad i Norge. 
 
Styrker og svakheter 
Dette er en selektert gruppe bedriftsleger; de er medlem i Norsk arbeidsmedisinsk 
forening. Dette kan bety at de er mer interessert i fagområdet arbeidsmedisin enn andre 
bedriftsleger, og de kan gi et bedre bilde enn det som er riktig når det gjelder alle 
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bedriftslegene i Norge.  Svarprosenten i undersøkelsen var relativt høy – 73 % - og det gjør 
at man må anta at resultatene i stor grad er representative for medlemmene i Norsk 
arbeidsmedisinsk forening. Spørsmålene som ble stilt kunne være flere og annerledes, men 
vi håper at svarene reflekterer mye av det bedriftslegene utfører og står for, til tross for at 
valide instrumenter ikke var tilgjengelige. Det er imidlertid mulig at noen av spørsmålene 
var uklare og er oppfattet forskjellig av forskjellige deltagere.  
Lengden av skjemaet var ikke mer avskrekkende enn at vi fikk mange svar. 
 
Hvor går vi? 
Det finnes flere utenlandske artikler som drøfter bedriftslegens arbeid og 
fremtidsmuligheter. Noen nevner at bedriftslegen bør være åpen for helt nye 
arbeidsmetoder i forbindelse med nye utfordringer på arbeidsplassene (17). Det høres riktig 
ut, spørsmålet er gjerne hvordan dette best kan gjøres. Har man sakket helt akterut i Norge 
angående dette? Det kan være relevant å trekke fram at allmennlegene relativt nylig har fått 
statlige midler for å etablere kompetansesentra i allmennmedisin. Begrunnelsen er at de 
ikke nyter godt av forskningsmidler som administreres via helseforetakene. Ingen slike 
sentra er etablert for bedriftshelsetjenesten. 
 
Videre er det viktig å ha en fortløpende evaluering av behov for utdanning og 
etterutdanning av bedriftsleger ut fra norske behov, samt å ha en åpen diskusjon om faglig 
fundament for myndighetskrav og de arbeidsoppgaver som bedriftsleger skal gjøre. Det må 
også være rom for diskusjon om faglige konsekvenser av de forskjellige modeller for 
bedriftshelsetjenesten, og om det er tid nok til å utføre faglig godt i arbeid under de 
rammebetingelsene som bedriftshelsetjenesten har. En ensidig synliggjøring av legenes 
arbeid i form av pålagte helseundersøkelser av friske personer er neppe noen ideell faglig 
løsning. 
 
 
 
Konklusjon 
Majoriteten av bedriftslegene er over 40 år, omtrent halvparten er spesialister i 
arbeidsmedisin, og har valgt å være bedriftslege fordi de er interessert i dette fagområdet.  
Omtrent halvparten arbeider i egenordning, halvparten i fellesordning. Arbeidsoppgavene 
de utfører varierer mye, men hovedtyngden dreier seg om individrettet arbeidsrelaterte 
oppgaver. De utfører mange individrettede helseundersøkelser til tross for at de ikke 
ønsker å utføre slike, og dette er mest typisk for fellesordningene. Bedriftslegene bruker 
relativt få dager i året på kursvirksomhet, og ønsker at arbeidet foregikk i større faglige 
enheter. 
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Appendix 1:  Liste over hva bedriftslegene ble spurt om 
Alder 
Kjønn 
Hvor fikk du din medisinske utdannelse? 
Hvor mange år har du vært autorisert lege i Norge? 
Arbeider du som bedriftslege? 
Hvor mange år har du vært bedriftslege? 
Hvilken stillingsprosent har du som bedriftslege? 
Er du godkjent spesialist i arbeidsmedisin? 
Er under utdanning til å bli spesialist i arbeidsmedisin 
Legger din arbeidsgiver til rette for at du kan utdannes til spesialist? 
Er du spesialist i annen spesialitet enn arbeidsmedisin? 
Hvis ja: Hvilken spesialitet (rulletekst) 
Jeg var interessert i faget arbeidsmedisin 
Jeg var interessert i forebyggende helsearbeid 
Jeg hadde behov for forandring 
Jeg trengte denne type praksis som del av annen spesialistutdanning 
Jeg ville ha en jobb uten nattevakter/turnus 
Jeg ville ha en jobb med færre pasienter 
Jeg ville ha en fast jobb 
Jeg fikk ingen annen jobb 
Jeg ville ha bedre lønn 
Denne jobben passet med behov for å; bo et bestemt sted i landet 
Annet (vennligst spesifiser) 
Hva slags bedriftshelsetjeneste arbeider du i? 
Er din bedriftshelsetjeneste en «geografisk filial», ledet av en ledelse et annet sted? 
Er din bedriftshelsetjeneste administrativt organisert som: 
Hvor mange bedrifter er tilknyttet denne ordningen? 
Er din bedriftshelsetjeneste en del av en kjede med flere bedriftshelsetjenester 
Omtrent hvor mange arbeidstakere dekker din bedriftshelsetjeneste eller avdeling på det geografiske stedet 
der du har ditt hovedkontor? 
Hvor mange personer er ansatt i din bedriftshelsetjeneste eller avdeling? 
Hvor mange årsverk utgjør disse? 
Hvor mange leger er ansatt i din bedriftshelsetjeneste eller avdeling? 
Og hvor mange årsverk utgjør legene? 
Er du leder av den bedriftshelsetjenesten du geografisk hører til? 
Hvis nei, hvem er leder av bedriftshelsetjenesten din? 
Som bedriftslege opplever jeg stillingen min som fri og uavhengig, slik Arbeidsmiljøloven krever 
Som bedriftslege opplever jeg aldri å bli presset til arbeid jeg opplever som uetisk 
Som bedriftslege opplever jeg aldri at det er vanskelig å si fra når tiltak er nødvendige i bedriften 
Annet (vennligst spesifiser) 
I en normal uke, hvor mange timer leser du faglitteratur? 
I en normal uke, hvor mange timer deltar du i faglige møter for bedriftshelsepersonell internt eller eksternt? 
Hvor mange dager har du vært på medisinsk- faglige kurs eller møter i 2012? 
Har du deltatt i prosjektarbeid i 2012? 
Arbeid med nye arbeidsplasser, nybygg og lignende 
Kartlegging og forbedring av eksisterende arbeidsplasser (inkl. kartlegginger, bistand med psykososiale 
problemstillinger samt opplæring av ansatte) 
Individrettet helsearbeid som er arbeidsrelatert; inkl. helseundersøkelseer/behandling av arbeidsrelatert 
sykdom og skader/helsesertifikater relatert til ansattes jobb/AKAN-arbeid 
Arbeidsrelatert rehabilitering, sykefraværsarbeid, dialogmøter, IA-arbeid 
Arbeid for å endre ansattes livsstil 
Individrettet arbeid/konsultasjoner som ikke er arbeidsrelatert 
Administrativt arbeid 
Utdanning/veiledning av bedriftshelsepersonell 
Annet 
Hvor mange helseundersøkelser av nyansatte utfører du i en vanlig arbeidsuke? 
Hvor mange målrettede helseundersøkelser utfører du i en vanlig arbeidsuke? 
Hvor mange ikke-målrettede helseundersøkelser ufører du i en vanlig arbeidsuke? 
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Hvor mange bedriftsbesøk har du deltatt i de siste 12 måneder? 
Hvor mange pasienter har du meldt til Arbeidstilsynet/Petroleumstilsynet på grunn av mistanke om at de har 
arbeidsrelatert sykdom de siste 12 måneder? 
Hvor mange pasienter har oppsøkt deg de siste 12 måneder på grunn av mistanke om en yrkesskade? 
Hvor mange pasienter har oppsøkt deg de siste 12 måneder på grunn av mistanke om en yrkessykdom? 
Hvor mange ganger har du de siste 12 måneder besvart forespørsel fra Nav pga. arbeidstakerens 
yrkesskade/yrkessykdom? 
Hvor mange ganger har du de siste 12 måneder besvart forespørsel fra Forsikringsselskap pga. 
arbeidstakerens yrkesskade/yrkessykdom? 
Jeg bestemmer selv mine arbeidsoppgaver, ut fra mine faglige vurderinger 
Bedriftens/kundens ønsker bestemmer mine arbeidsoppgaver 
Bedriftens/kundens faglige behov bestemmer mine arbeidsoppgaver 
Min nærmeste leder bestemmer mine arbeidsoppgaver (legg til alternativet Irrelevant) 
Arbeidstilsynets/Petroleumstilsynets forskrifter bestemmer mine arbeidsoppgaver 
Vårt team av kolleger i bedriftshelsetjenesten bestemmer mine arbeidsoppgaver 
Jeg ønsker endring av mine arbeidsoppgaver 
Jeg ønsker mer tid til arbeid med nye arbeidsplasser 
Jeg ønsker mer tid til helseundersøkelseer 
Jeg ønsker mer tid til behandling (inklusive oppfølging, rådgiving) av arbeidsmedisinske pasienter 
Jeg ønsker mer tid til å; behandle pasienter generelt 
Jeg ønsker mer tid ute i bedriftene 
Jeg ønsker mer tid til å endre ansattes livsstil 
Jeg ønsker mer tid til administrasjon 
Jeg ønsker mer tid til å utdanne bedriftshelsepersonell 
Jeg ønsker mer tid til faglig utvikling 
Jeg ønsker mer tid til prosjektarbeid 
Jeg har faglig kompetanse til å utrede om en ansatt har en mulig yrkessykdom 
Jeg har faglig kompetanse til å; utrede om en ansatt har en mulig yrkesskade 
Jeg har kompetanse til å; håndtere psykososiale problemstillinger 
Jeg har kompetanse til å håndtere inneklimaproblemer 
Jeg har kompetanse til å takle akuttmedisinske problemer som oppstår blant ansatte 
Jeg har kompetanse til å være koordinator av bedriftens medisinske oppgaver/veiledning/informasjon ved en 
større ulykkessituasjon 
Jeg har kompetanse i individrettet forebyggende helsearbeid 
Jeg har kompetanse i grupperettet forebyggende helsearbeid 
Jeg opplever at noen ansatte i min bedriftshelsetjeneste har for dårlig kompetanse til det arbeid de skal utføre 
i bedriftshelsetjenesten 
Jeg har god kontakt med ledelsen i den/de bedrifter jeg arbeider for 
Jeg har god kontakt med verneombudene i den/de bedrifter jeg arbeider for 
Jeg representerer ofte bedriftshelsetjenesten i arbeidsmiljøutvalget i bedriften/bedriftene våre 
Jeg samarbeider godt med annet helsepersonell i min bedriftshelsetjeneste 
Jeg samarbeider godt med personell som ikke har helsebakgrunn i min bedriftshelsetjeneste 
Jeg deltar ofte i dialogmøter hos NAV om sykefravær/arbeidsavklaring og lignende 
Jeg snakker ofte med allmennleger i min region 
Jeg snakker ofte med spesialister på sykehus/institusjoner 
Jeg har god kontakt med det regionale Arbeidstilsynet/Petroleumstilsynet 
Jeg får ofte epikriser fra sykehus som angår ansatte i bedriftene tilknyttet min bedriftshelsetjeneste 
Jeg treffer ofte andre bedriftsleger utenfor min bedriftshelsetjeneste 
Annet (vennligst spesifiser) 
Organisering i større fagmiljøer, sentra 
Mulighet for kombinasjonsstillinger bedriftslege/annen type legearbeid 
At samfunnet/bedriftene får mer kunnskap om bedriftslegens arbeid 
At det blir klarere avgrensning av arbeidsoppgavene til de forskjellige profesjonene innad i 
bedriftshelsetjenesten 
At myndighetene krever spesialistutdanning av bedriftslegene 
At det blir utlyst flere stillinger 
Andre ideer, skriv inn i kommentarfeltet.  
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Appendix 2:  Lover og forskrifter der bedriftslegens arbeid er nevnt 
 
 
Arbeidsmiljøloven (bedriftshelsetjenesten nevnes; indirekte bedriftslegen) 
 
Forskrift om administrative ordninger 
 Kapittel 2. Godkjenning av bedriftshelsetjenesten 
 § 2-2, punkt c) skal ha faglig personale innen arbeidsmedisin. 
 
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 
 -Kapittel 3. Valg, opplæring mv av verneombud og arbeidsmiljøutvalg 
 § 3-7 Bedriftslege skal være fast medlem av utvalget 
 -Kapittel 14. Meldeplikt og helseundersøkelse 

Krav om særskilt helseovervåkning når arbeidstakerne utsettes for 
farlige kjemikalier, asbest, biologiske faktorer, støy, mekaniske vibrasjoner, 
ioniserende stråling, kunstig optisk stråling og gass, støv eller andre helsefarlige 
forhold ved bergarbeid. 

 § 14-3 Legers meldeplikt i bygge- og anleggsvirksomhet 
 § 14-4 Undersøkelse av arbeidstakeres syn ved arbeid ved dataskjerm 

Her er ikke lege spesifikt nevnt, men person med nødvendige kvalifikasjoner og 
øyespesialist. 

 § 14-6 Krav til legens kompetanse.  
Dette kravet er uklart. 

 
Forskrift om utførelse av arbeid 
 Kapittel 3. Krav om helseundersøkelse av ansatte som utsettes for kjemikalier, samt  
 røyk- og kjemikaliedykking, bly og blyforbindelser. 
 Kapittel 4. Krav om helseundersøkelse av ansatte som utsettes for asbest 

Kapittel 6. Krav om helseundersøkelse av ansatte som utsettes for biologiske 
faktorer 
Kapittel 14. Krav om helseundersøkelse av ansatte som utsettes for støy og 
mekaniske vibrasjoner. 
Kapittel 15. Krav om helseundersøkelse av ansatte som utsettes for ioniserende 
stråling. 
Kapittel 16. Krav om helseundersøkelse av ansatte som utsettes for kunstig optisk 
stråling. 
Kapittel 26. Dykkearbeid. 
Krav om helsemessig beredskap før dykkeoperasjoner (kontakt med lege), samt at 
arbeidsgiver skal ha en rådgivende lege. 
Kapittel 27. Bergarbeid 
Krav om helseundersøkelse av ansatte som jobber med bergarbeid. 
 

Melding av arbeidsrelatert sykdom 
 
 


