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HMS-avdelinger i NLR Nord-Norge 2014
Halle Arnes
Norsk Landbruksrådgiving HMS
Tlf: 975 80 053
Halle.arnes@lr.no
HMS-avdelingen av NLR i NordNorge består av 7 HMSrådgivere og meg som distriktsleder, til sammen 7,2 årsverk. Vi
samarbeider og kjøper tjenester
av 6 forskjellige bedriftshelsetjenester. Ca 1500 medlemmer fordelt på 1000 foretak gjør at vi har
landets beste «dekningsgrad».
Utenom bønder har vi også med
en god del avløsere via landbrukstjenester.
Medlemmene får følgende:

Gruppesamlinger med aktuelle
temaer innen HMS er tredje års
tilbud i syklusen.
Dette fører til at våre medlemmer
skal ha et årlig treffpunkt/tilbud.
Utenom treårssyklusen jobber vi
ganske mye med å hjelpe bønder
med nedsatt helse til å kunne fortsette i yrket, såkalt hjelpemiddelsaker. Her er vi en hjelper sammen
med BHT til å lose gjennom NAVjungelen og få det bonden har rettmessig krav på. Vårt HMS-kurs er
også en viktig arbeids- og inntektskilde. Selvsagt stiller vi også opp
dersom noen i landbruket møter en
ekstra bratt «bakke», for eksempel
ved ulykker. Her gjøres det en viktig og usynlig jobb sammen med
BHT-teamene og andre instanser
for de som rammes.

Helsesamtaler utført på samarbeidende bedriftshelsetjeneste (BHT)
hvert tredje år. Ved behov kan man
få en konsultasjon utenom dette, det
vil si en videre oppfølging av annet Nå er vi inne i en fase der vi vil
komme med en produktbeskrivelse
helsepersonell fra BHT.
der medlemmene kan shoppe enkelttjenester, for eksempel besøk
HMS-besøk på gården med fokus
på risikokartlegging med tiltaksplan med fokus på brann. Ellers prøver
vi å stille der landbruket ønsker
og hjelp med rydding i diverse
ekstra input/ lærdom om HMS.
papirer. Vi har her eget skreddersydd HMS-system for gårdsbruk.
Dette gjennomføres også hvert
tredje år.

En kort presentasjon av Team
Nord kommer her
Vidar Aastrøm bor og har kontorsted i Vadsø. Han dekker Finnmark
og store deler av Troms. Samarbeidende BHT er HEMIS med avdelinger i Alta og Tromsø. Han har
bakgrunn blant annet fra ambulanse, og er dermed også en ekstra
ressurs angående førstehjelp.
Øyvind Ridola Johnsen er vår sist
tilsatte og bor og har kontorsted ved
Sortland. Samarbeidende BHT er
HMS-senteret Vesterålen. Hans
landbruksutdanning og ungdommelige pågangsmot vil helt sikkert
påvirke bøndene i aksen Lofoten,
Vesterålen, Harstad.
Julie T. Ånesbug Aspelund bor og
har kontorsted i Ballangen. Samarbeidende BHT er Fauske/Sørfold
som ligger på Fauske. Med mange
års erfaring fra HMS-arbeid kombinert med butikk- og landbruksutdanning opererer hun i grenselandet
mellom Nordland og Troms.

Inn på tunet.
Rolv K. Brendås bor utenfor Mo i
Rana og har kontor hos vår samarbeidspartner Helse og Sikkerhet på
det gamle jernverksområdet. Som
hjemvendt Ranværing med bakgrunn fra databransjen dekker han
Mo og omegn.

mulighetene som innlemmingen i
NLR vil føre til. I 2014 blir det
ingen store forandringer verken for
de ansatte eller kundene. Selvsagt
ønsker vi tettere samarbeid angående samlinger og lignende.

For eksempel våronnmøte ang husdyrgjødsel med HMS fokus på bruk
av setebelte ved transport langs vei
(25 min) En samkjøring av de vanVeronika Aas er ergoterapeuten
vår fra Mosjøen. Her er det Stamina lige våronntema koblet mot naturlig
Helse som leverer BHT-tjenestene HMS tema, vi vil stille så godt som
og holder kontor til henne. Arbeids- mulig, selvsagt godt å bli spurt i
god tid.
området hennes er fra Løkta til
Hattfjelldalen.
Her er noen linker som gir mer info
Tom Okan bor og har kontorsted i om HMS i landbruket:
Vår hjemmeside: http://
Brønnøysund, og dekker SørHelgeland. Sør-Helgeland BHT står www.lhms.no/
for helseoppfølging og kontorplass. Her finner dere nærmeste HMSrådgiver og BHT: http://
Landbruksutdanning og bakgrunn
som bonde, samt spissing på HMS www.lhms.no/kontor
Her er Godt Bondevett, fokus på
ved bygging kan trekkes fram.
«hvordan bonden egentlig har det»:
Halle Arnes skal som distriktsleder http://godtbondevett.no/
Her er vi også med: http://
ha det daglige ansvaret for drifta i
nord, samt personalansvar for HMS godtbondevett.no/portfolio/omholt/
-rådgiverne. Bonde/
landbruksutdanning samt HMSTil slutt vil jeg ønske oss alle i
erfaring er bakgrunnen. Med mange NLR lykke til med samarbeidet
dager på farten er «kontormann»
framover og minne om at HMS er
ikke helt dekkende.
sunt bondevett satt i system!

Per Drage er bonden fra Saltdalen
som er knyttet til samme BHT som
Julie og også har kontor der. Salten
er hans område. Han har landbruksutdanning og mange års erfaring
Hele Team Nord i HMS-avdelingen
som bonde, og har ekstra fokus på er motiverte og spente på de nye

