VÅRE TILBUD OG TJENESTER FOR BEDRIFTSHELSETJENESTEN (BHT) OG
MILJØRETTA HELSEVERN (MHV)
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling (AMA) på UNN er en 2.linjetjeneste. Vi er en diskusjonspartner når
spørsmål oppstår og kan bistå med råd og veiledning der 1.linjetjenestene måtte ønske dette.

Hva kan vi konkret hjelpe 1.linjetjenestene med?
AMAs tilbud til BHT og MHV
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Utfyllende informasjon om hvert punkt i tabellen:
Utredning av henviste pasienter.
BHT/MHV betaler ingenting for å henvise pasienter til AMA. Pasienten betaler selv ordinær egenandel for
konsultasjonen.
Rådgivning/veiledning av kortere varighet per telefon/e-post
Vi bistår gjerne med veiledning og konkrete råd i situasjoner hvor det er behov å diskutere tiltak og løsninger
med oss. Slik veiledning foregår ofte per telefon eller e-post og har kort varighet, som i praksis betyr inntil noen
få timer.
Hospitering på AMA
Vi kan tilby hospitering i kortere tidsperioder i avdelingen på UNN i Tromsø. Hospiteringsopphold vil bli
forsøkt tilpasset den hospiterendes behov og interesser, men vil følgelig ta form ut fra hvilke aktiviteter vi på en
hver tid har ved avdelingen. Ta kontakt for nærmere avtale.
AMA hospiterer hos BHT/MHV
Som ledd i opplæring og faglig oppdatering av våre ansatte, er det ønskelig for oss å ta del i BHT/MHVs daglige
arbeid ved kortvarige hospiteringer. Hvis din BHT/MHV ønsker å tilby oss hospitering, ta kontakt.
Kortvarige kurs/møter/samlinger som holdes av AMA på UNN
Disse kursene/møtene/samlingene holder vi som oftest i våre lokaler på UNN i Tromsø. Vi ønsker at tilbudet
skal reguleres ut fra behov blant våre brukere og oppfordrer til at dere melder inn aktuelle tema til oss.
Undervisning/kursing på oppdrag fra BHT/MHV, der andre BHT/MHV i regionen inviteres til å delta
Vi er opptatt av at våre tjenester skal komme flest mulig i 1.linja til gode og vi ønsker å unngå
forskjellsbehandling. Av den grunn vil du kunne oppleve at vi stiller som kriterium for å ta på oss enkelte
oppdrag at flere enn den som primært tar kontakt skal ha muligheten til å delta på opplæring/kurs, foredrag osv.
AMA kan ta på seg å invitere de andre BHT/MHV i regionen/området der dette er aktuelt. Slike oppdrag tar vi
ikke honorar for, men reise/opphold må dekkes av oppdragsgiver.

Undervisning/kursing på oppdrag fra BHT/MHV, kun for oppdragsgivende BHT/MHV
Vi oppfordrer i utgangspunktet til at kurs/undervisning skal rettes mot så mange av brukerne i vår region som
mulig (se punktet over). I enkelte tilfeller kan vi likevel ta på oss intern undervisning/kursing av en spesifikk
BHT/MHV. I slike tilfeller vil vi arbeide ut fra at vår primæroppgave er å veilede 1.linja. Det betyr bl.a.at vi
noen ganger kan ta på oss undervisning av BHT/MHVs medlemsbedrifter/brukere direkte, men da på oppdrag
fra BHT/MHV. Forutsetningen i slike tilfeller vil være at oppdragsgivende BHT/MHV deltar på undervisningen
med den intensjonen at de selv skal kunne holde kurset ved neste anledning. Slike mer ”eksklusive”
undervisningsoppdrag er honorerte samt at vi tar betalt for reise/opphold.
Ordinære kurs som holdes av AMA
AMA arrangerer årlig større kurs flere steder i regionen hvor alle våre brukere inviteres til å delta. Vi oppfordrer
BHT/MHV til å melde inn tema som kan være utgangspunkt for slike kurs.
Utleie av instrumenter
Vi stiller enkelte krav til den som skal leie våre måleinstrumenter:
• Vi må vite at den som skal låne instrumentet, vet hvordan man bruker det. Opplæring i bruken av
instrumentet kan vi eventuelt gi hos oss.
• For vår egen faglige oppdaterings skyld er vi interessert i å vite hva som skal måles, i hvilken bransje
målingene skal utføres og hva resultatet av målingene ble. Disse opplysningene er selvsagt kun til intern
bruk på avdelingen.
Vi tar betalt for leie av instrumenter. Prisliste ligger på vår nettside eller kan gis på forespørsel.
www.unn.no/ama
Opplæring i bruk av instrumenter
Hvis dere kommer til oss på UNN for slik opplæring er dette gratis, men hvis vi kommer til dere tar vi betalt for
reise/opphold.
Oppdrag/prosjekter initiert av BHT
AMA kan ta på seg større oppdrag og prosjekter (arbeidsmiljøkartlegginger, eksponeringsmålinger,
risikovurderinger etc.) i samarbeid med, og på initiativ fra BHT/MHV, spesielt i de tilfeller hvor det er stort
felles læringsutbytte. I slike tilfeller tar vi betalt for våre utlegg, samt noe eller all arbeidstid. Hvor stor
kostnaden blir for BHT/MHV varierer fra oppdrag til oppdrag, bl.a. basert på hvor nær tjenesten er å være et
konsulentoppdrag. Pris avtales vanligvis på forhånd.
Vi kan kontaktes pr. e-post (ama@unn.no) eller telefon (77 62 73 60). Det er også fullt mulig å kontakte
den enkelte medarbeider direkte (se våre nettsider www.unn.no/ama).

