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Bedriftshelsetjeneste for  

Eigersund kommune 
 

Eigersund kommune har avtale med Avonova Norge / 
Stamina Helse om leveranse av bedriftshelsetjenester. 
Avtalen skal sikre bistand i helse, miljø og 
sikkerhetsarbeidet i samsvar med kapittel 13 i Forskrift 
om organisering, ledelse og medvirkning. 

Bedriftshelsetjenesten (BHT) sine overordnede 
oppgaver: 
AML §3-3,2: BHT skal bistå arbeidsgiver, arbeids-

takerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å 

skape sunne og trygge arbeidsforhold.  

Hovedområder som BHT skal bistå med: 
• Risikokartlegging for å definere behov for videre 

ivaretakelse knyttet til utvikling/ forbedring av 

arbeidsmiljø  

• Deltakelse i utvalg og møter  

• Ergonomi 

• Sykefraværsarbeid,  

• AKAN-arbeid   

• Arbeidsrelaterte konsultasjoner  

• Telefonrådgiving relatert til arbeidsmiljøspørsmål 

for ledere og ansatte   

• Yrkeshygienisk bistand, for eksempel ved kartlegging 

av inneklima, støy og kjemikalier 

• Byggeprosjekter. Tidlig i planleggingsfasen

  

  

• Kurs og opplæring relatert til HMS 

Hva gjør du som ansatt hvis du blir syk –
bedriftslege eller fastlege? 

Hvis plagene/sykdommen skyldes arbeidet, vil bedrifts-
helsetjenesten kunne tilby deg time. 
Bedriftshelsetjenesten jobber først og fremst med 
yrkesrelaterte helsespørsmål. 
 
BHT bistår kommunen i arbeidet med å overvåke og 
undersøke arbeidstakernes helse. Lovpålagte 
helsekontroller tilbys ved eksponering av farlige 
kjemikalier, asbest, støy/vibrasjoner, biologiske 
faktorer, m.m. Ansatte som hovedsakelig jobber om 
natten skal ha tilbud om helsekontroll. 
 
Dersom plagene/sykdommen ikke er yrkesrelatert: Ta 
kontakt med din fastlege.  

 
 
 
 
 
Taushetsplikt: 
Ansatte i bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig 

rolle og er kommunens objektive og faglige rådgivere 

når det gjelder HMS og arbeidsmiljøspørsmål. 

Bedriftshelsetjenestens ansatte har taushetsplikt iht. 

Lov om helsepersonell §21. 

Bestillingsrutiner:  
Eigersund kommune har interne rutiner for henvendelser 

om BHT-bistand. Ta derfor kontakt med din nærmeste 

leder dersom du har behov for bistand og dersom du tror 

det er noe bedriftshelsetjenesten kan bistå med.  

Ved akutte situasjoner kan ansatt ta direkte kontakt 

med bedriftshelsetjenesten.  

Verneombud og tillitsvalgte har mulighet til å ta 

direkte kontakt med BHT. 

Kontaktpersoner: 

Avonova Norge / Stamina Helse 

bedriftshelsetjeneste 

Avdeling: Sandnes 

  
 
  
                  

 
 

 
 

 
 

Team for Eigersund kommune: 
 

Kundeansvarlig og kontaktperson:  
Merete Hustoft             

HMS-rådgiver/psykiatrisk sykepleier     
Mobil:  455 04 218  
merete.hustoft@avonova.no   

 
 
Unni Håland Austerå 

HMS-rådgiver/ bedriftsfysioterapeut 
Mobil:  901 42 669 
unni.austeraa@avonova.no  

 
 

Kari Torbjørnsen 
Bedriftslege 
Telefon: 51 70 68 00 
kari.torbjornsen@avonova.no  

 
  
 

Sentralbord Sandnes: tlf. 51 70 68 00 
bhtsandnes@avonova.no  
Avonova Norge / Stamina Sentralt: 
 tlf. 4000 1709 
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