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Høringsuttalelse -"Hva bør skje med BHT? -En fremtidsrettet 

bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver"  

Det vises til ovennevnte høring fra Arbeids- og sosialdepartementet av 21. juni 2018 og e-post fra 

Akademikerne av 7. august 2018, hvor det bes om synspunkter fra foreningene innen 27. september 

2018.  

Det vises til tidligere innspill fra NTF til møte med ekspertgruppen, som ble oversendt Akademikerne 

19. mai 2017, se vedlegg.  

NTF mener rapporten av 25. mai 2018 er et godt utgangspunkt for å revidere BHT, og deler de 

innvendinger mot dagens BHT-ordning som fremkommer av rapporten.  

NTF mener det er et klart behov for å tydeliggjøre kjernevirksomheten i BHT, slik at tjenestetilbudet 

innrettes mot lovpålagte tjenester og de risikoutløste faktorene.  

Det ser ut til at ekspertgruppens rapport har tatt hensyn til de særegne forhold som gjør seg 

gjeldende for små virksomheter. For NTFs medlemmer, som i overveiende grad består av små 

virksomheter med 1-10 ansatte, vil det være av stor betydning at de foreslåtte virkemidler og tiltak i 

rapporten følges opp også i det videre arbeidet med revisjon av BHT-ordningen. Det vises i den 

forbindelse til rapporten punkt 13.5.3.4 og 13.6.5, herunder forslag unntak for virksomheter med 

færre enn tre ansatte, unntak de første to årene etter oppstart og tilskuddsordning.   

Det bemerkes for øvrig at en tilskuddsordning i stedet for BHT-fritak de to første årene etter 

oppstart sannsynligvis vil være mest i samsvar med virksomhetenes behov, da behov for bistand og 

risiko sannsynligvis er større i forbindelse med oppstart enn i en etablert virksomhet.  

Det antas at det er et klart behov for å forebygge press om å kjøpe tilleggstjenester, spesielt i små 

virksomheter med svak bestillerkompetanse, og i områder av landet hvor det ikke er et fungerende 

marked eller få tilbydere av BHT-tjenester. Dette er en av de hovedinnvendingene mot dagens BHT 
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som påpekes i rapporten. Et virkemiddel som ikke synes vurdert, er å stille krav om at godkjente BHT 

må tilby minimumspakker for lovpålagte tjenester. Dette vil kunne vurderes i tillegg til de foreslåtte 

tiltak om spesifiserte fakturaer mv, se rapporten punkt 13.6.6. 

NTF mener at forslaget om utarbeidelse av standardkontrakter og innkjøpsveiledere vil være et 

vesentlig bidrag for å sikre at små virksomheter kjøper de tjenestene de er pålagt å ha og som de har 

behov for, se rapporten punkt 13.6.10. 

NTF støtter rapportens vurderinger og forslag om strengere krav til kompetanse og kvalitet på de 

tjenestene som BHT leverer, og bemerker at forholdet mellom kvalitet og pris synes å være en særlig 

utfordring for små virksomheter i risikoutsatte bransjer. 

NTF deler for øvrig rapportens vurderinger om valg av modell. Det synes hensiktsmessig å videreføre 

et lovbasert system, for å sikre en mest mulig treffsikker, kostnadseffektiv og kvalitetsmessig god 

ordning, se rapporten punkt 13.5. 

NTF mener det er for tidlig å ha klare oppfatninger av valg av modell innenfor et lovbasert system, 

men ser fordelene med variant B, som synes å være det foretrukne utgangspunkt for videre 

vurderinger. 

Med vennlig hilsen 

Den norske tannlegeforening 

 

Camilla H. Steinum 
President 
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