Legeforeningen
Her
1. september 2021

Høringssvar fra Allmennlegeforeningen til forslag om tiltak for en forenklet og mer
målrettet bedriftshelsetjenesteordning
Når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, plikter arbeidsgiver å knytte
virksomheten til en bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet. Arbeidsog sosialdepartementet har fått signaler om at kravene knyttet til
bedriftshelsetjeneste oppleves som omfattende og kostnadskrevende, og at
ordningen i mange tilfeller ikke fungerer etter intensjonen. Det fremgår videre at
bedriftshelsetjenesten i stor grad tilbyr og brukes til individuell oppfølging av
arbeidstakere, som generelle helsekontroller og trening. Sammenhengen mellom
den risikoen som har utløst plikten til bedriftshelsetjeneste og retningen på tjenestene
som leveres, er ikke alltid klar nok.
Departementet ønsker å tydeliggjøre at bedriftshelsetjenestens rolle er å bistå i
oppfølging av arbeidshelse, og at eventuelle helsekontroller skal målrettes og
knyttes til eksponeringsforhold i arbeidet. Det foreslås også nye krav rettet mot
bedriftshelsetjenesten i form av dokumentasjon av arbeidsmetodikk, prioritering av
målrettet forebyggende arbeidsmiljøarbeid og krav om spesifiserte fakturaer.
Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at bedriftshelsetjenesten leverer i tråd med
bestemmelsene. Det betyr at Arbeidstilsynet får utvidet tilsynsfunksjonen til å omfatte
kvaliteten på bedriftshelsetjenestens leveranser.
For å kunne få dispensasjon fra plikten til å knytte virksomheten til godkjent
bedriftshelsetjeneste, foreslås det at virksomheten må dokumentere at de har et
godt HMS-system og at de ikke har de risikoforhold som normalt er i bransjen. Dersom
virksomheten har risikoforhold som normalt er i bransjen, vil en dispensasjon kreve
intern kompetanse til å håndtere risikoforholdene i virksomheten, eventuelt at man
knytter til seg flere eksterne fagfolk som samlet sett oppfyller kravene til en godkjent
bedriftshelsetjeneste.
Allmennlegeforeningen støtter departementets forslag.
På vegne av styret i Allmennlegeforeningen,
Marit Tuv
styremedlem
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