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Høringssvar- «Hva bør skje med BHT? - En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på
kjerneoppgaver»
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring rapporten "Hva bør skje med BHT? – En
fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver". En ekspertgruppe har
gjennomgått og vurdert bedriftshelsetjenesten i Norge, og utredet ulike modeller for en
fremtidig bedriftshelsetjeneste.
Allmennlegeforeningen har sett på høringen, og finner at legeforeningens innspill til økte
kvalitetskrav vedrørende legetjenesten er blitt hørt. Det anbefales minst 50% legestilling med
spesialiteten arbeidsmedisin, eller at legen er under spesialisering i faget.
Det foreslås tiltak for å sikre at BHT fungerer etter formålet i små virksomheter. Deriblant
mulighet for unntak fra kravet om BHT for bedrifter med mindre enn 3 ansatte, og
tilskuddsordninger for å sikre at bedrifter med mindre enn 10 ansatte oppfyller BHT-plikten.
Disse tiltakene støttes.
Det er fortsatt slik at en rekke bedrifter hvor risiko for skade anses høy, er pålagt å ha godkjent
bedriftshelsetjeneste, uavhengig av størrelse. Dette inkluderer også alle bedrifter som driver
med helsetjenester. Allmennlegeforeningen mener det bør kunne behovsvurderes i større grad
enn hva som er tilfelle nå. Det faller på sin egen urimelighet at en psykolog som driver egen
bedrift uten andre ansatte, skal være pålagt å ha BHT fordi vedkommende driver en
helsetjeneste. Det samme kan sies om små legekontor, for eksempel solopraksis i
fastlegeordningen der det vanligvis er en sekretær i tillegg til legen.
Allmennlegeforeningen mener at det bør være mulig å fravike kravet om BHT selv innen
helsetjenester dersom enkelte kriterier er oppfylt, feks. antall ansatte, fravær av spesielt
risikofylt helsearbeide, eller innfrielse om krav til hjelpemidler/prosedyrer/sikkerhetsrutiner.
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