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Høring - «Hva bør skje med BHT? - En fremtidsrettet
bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver»
Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette rapporten "Hva bør skje med BHT? – En
fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver" på alminnelig høring.
Rapporten, som ble lagt frem 25. mai i år, er utarbeidet av en ekspertgruppe som har
gjennomgått og vurdert bedriftshelsetjenesten i Norge. Ekspertgruppen har utredet ulike
modeller for en fremtidig bedriftshelsetjeneste.
Rapporten «Evaluering av bedriftshelsetjenesten» som SINTEF utarbeidet i 2016 har vært et
utgangspunkt for ekspertgruppens arbeid. Som et supplement til denne, fikk ekspertgruppen
utført en vurdering av Ipsos «Bedriftshelsetjenesten – pris og kontakt» og de innhentet en
vurdering om «Samfunnsnytten av bedriftshelsetjenesten» fra Oslo Economics. Rapportene
følger som elektroniske vedlegg til ekspertgrupperapporten. Departementet vil for ordens
skyld opplyse om at det ved en inkurie er brukt tall fra en tidlig versjon av SINTEFs rapport i
den trykte versjonen av ekspertgruppens rapport under punkt 8.1.4 femte avsnitt samt punkt
8.1.7 første avsnitt. Dette er rettet opp i den elektroniske versjonen av ekspertgruppens
rapport som nå sendes på høring.
Departementet ber om høringsinstansenes syn på ekspertgruppens vurderinger og forslag til
ulike modeller for organisering av bedriftshelsetjenesten. Etter høringsrunden vil
departementet på egnet måte involvere partene i det videre arbeidet.
Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Departementet ber om at høringsinstansene
vurderer om saken bør sendes til underliggende etater, virksomheter,
medlemsorganisasjoner eller lignende.
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Høringsfristen er 25. oktober 2018.
Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2605114. Vi ber om at høringsuttalelser
avgis digitalt på nettsiden, under «Send inn høringssvar».
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