Om Arbeidsmedisinsk
avdeling ved St. Olavs
hospital   
Arbeidsmedisinsk
avdeling har
arbeidsmedisinsk og
yrkeshygienisk
spesialkompetanse når
det gjelder
sammenhenger mellom
fysiske, kjemiske og
biologiske
arbeidsmiljøfaktorer og
alle typer helseskader
som følge av slik
påvirkning. Vår
hovedoppgave er å

Frokostseminar 2017-18

bidra til forebygging av
arbeidsrelaterte
sykdommer og skader

For bedriftshelsetjenester i Midt -Norge

og til å fremme helse i
arbeidslivet.



29. november 2017: Audiometri i BHT



29. Januar 2018: Arbeidstilsynets mål og strategi



27. April 2018: Verneutstyr tilknyttet støy og hørsel

Se neste side for nærmere beskrivelse.

Arbeidsmedisinsk
avdeling har følgende
oppgaver:
1. Pasientutredninger
2. Arbeidsplassundersøkelser
3. Oppfølging av

Tidspunkt: Frokostservering kl 8.15-8.40.

eksponerte
personer

Faglig program: Fra kl 8.45 – kl 10.30.
Sted:

St. Olavs hospital, 1902-bygget, 2. etg.
Arbeidsmedisinsk avdeling, Rom 02S21.
Frokost i østfløya og seminaret i vestfløya.

4. Forskning og
utvikling
5. Informasjon
6. Undervisning

Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital arrangerer Frokostseminar for BHT i Midt-Norge. Målet er
å formidle relevant kunnskap og informasjon til ansatte i bedriftshelsetjenestene. Vi har som mål å gjennomføre
to Frokostseminar pr. semester. Dato og tema vil bli annonsert på vår hjemmeside: Arbeidsmedisinsk avdeling.
Ta gjerne kontakt dersom dere har ønsker eller forslag til tema.

Frokostseminar 2017-18


Frokostseminar onsdag 29. november 2017
Audiometri i BHT
Målgruppe: Alle i BHT som utfører, tolker og/eller vurderer audiometri. Tema er satt opp etter
ønske fra HMS-rådgivere i en bedriftshelsetjeneste. Vi vil fokusere på følgende:


Praktisk gjennomføring/ utførelse av audiometri



Kriterier for audiometri med god kvalitet



De vanligste «feilene» som gir dårlig kvalitet



Hvordan tolke/vurdere audiometri

Foredragsholder: Kenneth Ervik, Audiograf fra Høresentralen ved ØNH Poliklinikk på St. Olavs
Hospital.
Påmelding: til Liv.rodal@stolav. no innen mandag 27.11.17

Frokostseminar mandag 29. januar 2018
Arbeidstilsynets mål og strategi med vekt på bl.a:
•

Arbeidstilsynets fokusområder for 2018 og framover

•

Arbeidsmiljølovens krav i lys av Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell

•

Krav til risikovurderinger og planer for tiltak.

•

Hva ser Arbeidstilsynet etter?

Foredragsholder: Harald Gran, tilsynsleder ved Arbeidstilsynet Midt-Norge.
Påmelding: til Liv.rodal@stolav. no innen torsdag 25.1.18

Frokostseminar fredag 27. april 2018
Dagens tema omhandler verneutstyr tilknyttet støy og hørsel.
I henhold til lovverket skal personlig verneutstyr velges slik at det passer personen som skal bruke
det, passer til det arbeidet som skal utføres og beskytter mot uønskede påvirkninger. BHT bistår
bedrifter med rådgivning og undervisning om personlig verneutstyr og det er derfor av avgjørende
betydning at BHT har personell med oppdatert kunnskap og kjennskap til godkjent verneutstyr
knyttet til støy og hørsel.
Foredragsholder: Odd K. Østern Pettersen (Rådgiver SINTEF) og Olav Kvaløy (Forsker SINTEF)
Påmelding: til Liv.rodal@stolav. no innen onsdag 25.4.2018

