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Brenner for det gode arbeidsmiljøet!
Arbeidet vårt skal gi meining, både for medarbeidere, den enkelte vi er i kontakt med
og for virksomheter som har valgt Haugaland HMS som sin bedriftshelse- og HMSsamarbeidspartner, sier Johannes Breivik,
daglig leder i Haugaland HMS.
Da Haugaland felles bedriftshelsetjeneste
blei etablert i 1985 var det som en medlemsorganisasjon med en sykepleier og lege 2 dager i uka. i 2000 blei selskapet omgjort til AS
og har gjennom organisk vekst, etablering
av offshoreavdeling og fusjon med Ryfylke
HMS på Sand i dag vokst til landets nest
største leverandør av bedriftshelsetjenester
med 31 fast ansatte. Dyktige og entusiastiske
medarbeidere sammen med lokalt eierskap
(ansatte og kunder) og lokal styring (Haugaland HMS har valgt et profesjonelt styre) tillegger Breivik mye av æren for den positive
utviklingen i Haugaland HMS de siste årene.
Godt arbeidsmiljø og flotte medarbeidere
som også tar eget arbeidsmiljø på alvor er en
forutsetning for at vi skal ha tillit og kunne
bidra til arbeidsmiljøutvikling hos kundene.
Haugaland HMS er selvsagt en IA-virksomhet, har utviklet eget kvalitetssystem og har
oppnådd Achillesgodkjenning som leverandør til olje- og gassindustrien.
Leger, sykepleiere (hvorav 9 tilknyttet vår
offshoreavdeling), fysioterapeuter, HMSingeniører og coach med bredde- og spisskompetanse på arbeidsmedisin og HMS og
merkantilt personell bistår i dag lokale virk-
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somheter med systematiske aktiviteter for
å ivareta god arbeidshelse og godt arbeidsmiljø ute på arbeidsplassen.Vi tilbyr et bredt
spekter av tjenester rettet mot ansatte, ledere og organisasjon. Hovedfokus er på forebyggende aktiviteter. I tillegg tilbyr vi individuell oppfølging og bistand til ledelses- og
organisasjonsutvikling via samarbeidsavtale
med psykolog. For mer detaljert informasjon
om hvilke tjenester som tilbys henvises det
til hjemmesida til Haugaland HMS.
Nye forskrifter fra årsskiftet:

Fra årsskiftet 2010 utvides forskriften som
beskriver hvilke bransjer som har plikt til å
være tilknyttet bedriftshelsetjeneste. I tillegg
innføres en offentlig godkjenningsordning
av bedriftshelsetjenester, for å sikre helhetlige leveranser fra personell som tilfredsstiller høye krav til spesifikk kompetanse
på området. Blant de nye gruppene som nå
kommer inn under loven er en lang rekke
ansatte i kommuner og fylke, innen helse-,
sosial- og omsorgsektoren, og de som jobber
innen undervisning og i barnehage. Andre
som omfattes av forskriften er kraftprodusenter, vaktselskaper, frisører og tekobedrifter. Mange av avtalene er forøvrig inngått
med kunder som på eget initiativ har valgt
å inngå avtale med Haugaland HMS, som forøvrig tar sikte på å være blant de bedriftshelsetjenester som oppnår den nye offentlige
godkjenningen.
Haugaland HMS har vokst ut av lokalene i
Kirkegata og planlegger nå innredning av
og flytting til nye tilpassede lokaler på Ra-

glamyr i løpet av neste år. Her vil en også
kunne ta i bruk eget undervisningsrom og
det blir god tilgang til parkering.

Haugaland HMS
Leverer bedriftshelse- og HMS-tjenester til ca 350 virksomheter innenfor
offentlig og privat sektor og de fleste
bransjer på fast avtalebasis.
Største lokale leverandør av HMSkurs og ansvarlig for den årlige HMSkonferansen i Maritim Hall.
Hovedkontor i Haugesund, avdeling
på Sand og kontor i Ølen.
Forventet omsetning i 2009: 23,5
mill.
31 fast ansatte, hvorav 9 på skip.
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