Julehilsen og
nyhetsbrev fra
Hallingdal og Valdres
bedriftshelsetjeneste
Distribuer gjerne nyhetsbrevet i bedriften din!
Vi ønsker å takke alle våre kunder og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i 2020 og ser
videre frem mot et godt samarbeid i 2021. Vedlagt følger nyheter fra HAVA BHT

Korona året 2020 - fremtidsutsikter
Vi har alle vært gjennom et annerledes år. Ingen kunne forutse hvordan korona viruset
ville påvirke oss alle.
HAVA BHT opplevde at alle oppdrag ble kansellert / flyttet i løpet av noen dager etter
lock-down i mars måned. Dette medførte at vi midlertidig måtte redusere bemanningen,
men alle ansatte var tilgjengelige på kort varsel til å levere tjenester basert på
henvendelser som kom fra våre medlemmer.
Høsten er alltid hektisk, men HAVA BHT sin ambisjon var at en skulle være ajour med
aktivitetsplanene ved årsskiftet. Vi har hatt god dialog med våre medlemsbedrifter /
kunder, jobbet proaktivt og vært kreative for å sikre at våre leveranser har kunne
gjennomføres med god kvalitet og i henhold til gjeldene instrukser for godt smittevern.
Med et par uker igjen til jul vil vi konkludere med at vi er så godt som ajour med
aktivitetsplanene. Her finnes det selvfølgelig unntak. Vi har opplevd at det ikke har vært
ønske / mulighet om å gjennomføre alle planlagte aktiviteter fra enkelte av våre
medlemsbedrifter / kunders side. Eller at medlemsbedrifter / kunder ikke har respondert
på våre henvendelser. Det er kunden / medlemsbedriften som til syvende sist har
ansvaret for at planene gjennomføres.
Fremtidsutsikter – hva kan vi forvente i 2021?
Myndighetene forventes å starte vaksinering i løpet av Q1 – så vi går definitivt lysere
tider i møte. Men det er likevel viktig at vi har fokus på smittevern i månedene som
kommer. Arbeidsmiljøet må uansett til enhver til ivaretas ihht gjeldende regelverk.
Mange medlemmer / kunder skal nå ha planmøter sammen med HAVA BHT – det er da
viktig å lage med planer og aktiviteter i henhold til kjente risikoer / eksponeringer. Samt
hvordan aktivitetene kan gjennomføres i henhold til gjeldene instrukser for smittevern.
Det vil også i 2021 være utfordringer relatert til gjennomføring av
arbeidshelseundersøkelser (AHUer) med spirometri. Arbeidstakernes arbeidshelse må
likevel ivaretas og HAVA BHT sin anbefaling er at AHU erstattes av
arbeidshelsesamlinger. Dvs samlinger med de ansatte og HAVA BHT med fokus på arbeid
og helse i henhold til eksponeringsfarer.

Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern
Arbeids- og sosialdepartementet og statsminister Erna Solberg har gitt Arbeidstilsynet i
oppdrag å prioritere kontroll med arbeidsgivernes ivaretakelse av smittevern. Oppdraget
kom som en følge av at smitten av korona viruset har økt betydelig den siste tiden, og at
det er behov for en betydelig innsats for å bremse spredningen.
Arbeidsgiverne som blir kontrollert, vil få spørsmål om de har kartlagt og risikovurdert
faren for spredning av korona viruset, og om de har utarbeidet plan for og/eller iverksatt
tiltak for å fjerne eller redusere risiko for spredning av korona viruset. Arbeidsgivere vil
også bli spurt om hvilke tiltak de har iverksatt for å ivareta krav i covid-19- forskriften
som gjelder for sin virksomhet. I tillegg vil Arbeidstilsynet kontrollere om innkvarteringen
er forsvarlig med tanke på smittevern i de virksomheter hvor dette er relevant.
Korona situasjonen har utløst mange ulike bekymringer både for virksomheter og
arbeidstakere. HAVA BHT har utviklet en tjeneste relatert til «bekymringsmestring» som
vil kunne tilbys våre medlemmer fremover.

Lansering av arbeidsmiljøportalen
Norske virksomheter er i verdenstoppen på arbeidsmiljø. Med et arbeidsmarked i stadig
endring, er vi likevel nødt til å se fremover og jobbe mer bransje- og kunnskapsrettet. Et
godt arbeidsmiljø er viktig for den enkelte, for virksomhetene og for samfunnet.
I forbindelse med IA-avtalen som ble inngått for snart to år siden, bestemte partene i
arbeidslivet at man i denne avtaleperioden skal satse på styrke det forebyggende
arbeidsmiljøarbeidet. I tillegg ble det bestemt med å etablere en portal som skulle
utarbeide verktøy til bruk i arbeidsmiljøarbeidet, med utgangspunkt i forskningsbasert
kunnskap. Dette er nå blitt til Arbeidsmiljøportalen.
HAVA BHT vil sammenstille egne erfaringer og bruke arbeidsmiljøportalen som en
kunnskapsbase for å forbedre det systematiske HMS arbeidet hos våre medlemsbedrifter.

Hva vil skje med fremtiden bedriftshelsetjeneste?
Dette var navnet på en evalueringsrapport som tidlig i 2019 og som var skrevet av en
ekspertgruppe, som har sett på BHT-ordningen i Norge. Etter at rapporten var ute på
høring etablerte Arbeids- og sosialdepartementet en prosjektgruppe med
fagmyndighetene Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for å foreslå
tiltak og virkemidler for videreutvikling av bedriftshelsetjenesten. Rapporten gir uttrykk
for prosjektgruppens faglige vurderinger. Retningen og hovedtrekkene i disse
vurderingene har underveis i arbeidet blitt presentert for og diskutert med partene i
arbeidslivet, gjennom referansegruppen for prosjektet.
HAVA BHT følger nøye med på uttalelser, rapporter og utviklingstrekk og vi er godt rustet
for fremtiden med tanke på kompetansen og tjenestene vi tilbyr til våre medlemmer.
HAVA endrer økonomi-/faktureringsmodell
HAVA BHT har hatt dialog med revisor og regnskapsfører for å få på plass en forbedret
og mer forutsigbar økonomi-/faktureringsmodell dette skjer ihht mandatet fra årsmøtet
2020.
• Dette medfører at en fra og med 2021 gjør interne endringer relatert til
periodisering og regnskapsførsel.
• Fakturering av medlemsavgift og timepott vil gjøres per kvartal (15. februar, 15.
april, 15. august og 15. november).
• I tillegg har vi som ambisjon at tilleggsbestillinger, herunder forbruk av timer
utover timepott faktureres fortløpende i løpet av året.

HAVA BHT kurskalender
Mange av vårens kurs er publisert i vår kurskalender, vi kommer til å lansere flere nye
type kurs og kursdatoer i løpet av våren.
For ytterligere informasjon om kursene og påmelding, se våre nettsider.
Ønsker din bedrift å holde et bedriftsinternt kurs, ta kontakt for et tilbud.

Med vennlig hilsen HAVA BHT
Håvard Gjeldokk
Daglig leder
God jul & godt nyttår
Hjemmeside: www.hava.no
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