
Vi hjelper våre kunder 
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«Bedre helse, trygghet og strålende arbeidsmiljø»



Bedico HMS er en godkjent bedriftshelsetjeneste. Vi arbeider etter vel dok umenterte metoder 
når vi bistår bedrifter med å skape trygge og helsefremmende arbeidsforhold. Vi hjelper din 
bedrift med å følge lovverket og til enhver tid gjeldende forskrifter.

Vi dekker kompetanseområdene:

• HMS-systematikk
• Arbeidsmedisin
• Ergonomi
• Yrkeshygiene
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Førstehjelp og brannvern
• Helse og livsstil

Vi i Bedico er stolte av å tilby 
HMS-tjenester som er 

skreddersydd for 
våre kunder.





Vår visjon

«Vi skaper bedre helse, 
trygghet og strålende 

arbeidsmiljøer»



BILDE SE OPP PÅ VISJONEN

Mye av vårt arbeid foregår ute hos våre kunder. Våre erfaringer er at kundenes 
arbeidsplass er den beste arena i forhold til HMS og bedriftshelse. 

Bedico HMS har i dag i over 100 faste kunder. Kundene varierer i størrelse fra 
10 til over 1000 ansatte. Dette er kunder innen transport, bygg og anlegg, 
kontorbedrifter, redningsetater, forskningsinstitusjoner og maritim bransje. 
Bedico HMS jobber i tråd med god BHT (STAMI) og er bygd opp etter krav i 
arbeidstilsynets godkjenningsordning.

Fokus på kvalitet er sentralt.



Våre avtaler sikrer at alle krav innen HMS-arbeidsmiljø 
og for bruk av bedriftshelsetjeneste er oppfylt.

Kartlegging

• Arbeidsmiljø
• Ergonomiske forhold
• Risikovurdering
• Inneklima
• Arbeidshelse
• Støy, støv og gasser
• Psykososialt arbeidsmiljø

Sikkerhet

Vi veileder bedriftene i holdningsskapende arbeid, valg
av verneutstyr, risikovurderinger og forebygging av ulykker.

Helsefremmende arbeid gir økt nærvær!

Fysisk aktivitet, kosthold og andre levevaner har stor betydning for
den enkeltes helse og påvirker nærvær, sykefravær og produktivitet
i arbeidslivet. Vi styrker bedriftene gjennom helsefremmende tiltak.
Friske og motiverte medarbeidere er en forutsetning for å løse 
kundens/brukerens behov. 

God helse gir økt overskudd –
både for den enkelte og 

for bedriften.



Vi tilpasser skreddersydde tiltak både hos oss og i bedriften:

• Helseprofi ltest med veiledning
• Kondisjonstest
• Kosthold
• Aktivitetsmedisin
• Fysioterapi
• EnergiPauser
• Treningsveiledning
• Frisktrening
• Ernæring (individ, grupper)
• Vektregulering

Egen treningssal. Oppfølging utføres av 
autorisert fysioterapeut.

Undersøkelsesrom. Testing av fysisk 
kapasitet, lungefunksjon, hørsel osv. 
Vi gjør fysiske tester i forkant av 
trening eller annen oppfølging.



Lederstøtte
Ledelse er spennende, utfordrende og til tider krevende.
Vi i Bedico er støttende veiledere i forhold til lederrollens mange 
utfordringer og muligheter.

Tema for lederstøtte og veiledning

•   Rekruttering
•   Motivasjon
•   Helsefremmende arbeid
•   Bistand i konkrete enkeltsaker
•   Oppfølging av medarbeidere
•   Utvikling av lederrollen

Vi benytter flere ulike verktøy som våre kunder kan benytte til dette 
arbeidet.

Kurs og opplæring
Vi tilbyr blant annet:

• 40-timers HMS grunnopplæring
• HMS-kurs for ledere
• Førstehjelpskurs
• Brannvernkurs og slukkeøvelse
• Kurs i krise og beredskap
• Kurs i risikovurdering
• Kurs i forebygging av muskel-/skjelettplager og ergonomi
• Kurs i livsstil og kosthold
• Kurs i stressmestring
• Med mer



BISTAND SYKEFRAVÆRSREDUKSJON
Næringslivet (Sintef) anslår at en ukes sykefravær i gjennomsnitt 
koster bedriftene 13 000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader.   
                         
Antall ansatte              20  
Sykefravær         8 %  
Antall arbeidsdager              230  
         
Kostnad sykefravær      956 800,-  
        
Reduksjon %-poeng     Spart kostnad
  
  1 %        119 600  
  2 %        239 200  
  3 %        358 800  
  4 %        478 400  
  5 %        598 000  
 6 %        717 600  



• AKAN arbeid – både 
behandling og oppfølging         
samt rutineutarbeidelse

• Sertifisert instruktør  
for førstehjelp(HDLR)

• Debrifing og  
krisehåndtering

• HMS-kurs
• Trening og kosthold

Harald Vigdal
HMS-rådgiver/Sykepleier

Line Mentzoni Mollan
HMS-rådgiver/Sykepleier

• Sykefraværsarbeid
• Arbeidshelsekontr.
• Hørselskontroller
• Spirometri
• HMS-kurs
• Miljøfyrtårnsertifisering 
• VIP 24
• Soscon

• HMS oppfølging
• Ergonomi
• Miljøfyrtårnsertifisering
• ROS  (risiko og sårbarhet)
• HMS revisjon
• Beredskap
• Krisekommunikasjon
• VIP 24
• Soscon

Thomas Karlsen
Daglig leder

Ingrid Lium
HMS-rådgiver/Fysioterapeut

• Fysioterapi, undersøkelser  
og behandling

• Testing og trening
• Ergonomi
• Kurs: Helse, livsstil  

og trening

Mette M. Jacobsen
HMS-rådgiver/Sykepleier

• Arbeidshelsekontroller
• Audiometri
• Spirometri
• Førstehjelp
• Beredskapsøvelser
• Krisehåndtering



Lasse Haugerud 
Fysioterapeut

• Fysioterapi, undersøkelser og behandling
• Testing og trening
• Ergonomi
• Kurs: Helse, livsstil og trening

Steinar Bakke
 Instruksjonsansvarlig

• 20 år i Vinjes  
ambulanse

• Førstehjelp
• Brannvern
• Beredskapsøvelser
• Krisehåndtering
• Førstehjelpsutstyr

 
• Arbeidsmedisin
• Helsekontroller
• Attester
• Sykefravær
• Beredskap

Sertifisering:
• Offshore
• Sjøfart
• Yrkesdykking

Bent Korssjøen
Medisinsk ansvarlig/Lege

• Blodprøvetaking  
(også i bedrift)

• Spirometri
• Vaksiner

Bente Myklebust
Helsesekretær/labansvarlig



Åpningstider

Kontoret er åpent fra kl. 08:00-16:00 mandag til fredag. 
I tillegg har vi en beredskapstelefon for henvendelser utenom 
arbeidstiden, denne er betjent hele døgnet.

Hos oss får du hurtig time til lege, sykepleier eller fysioterapeut. 
Konsultasjon samme dag eller innen 24 timer. 

Krise og hasteoppdrag

Hasteoppdrag som for eksempel bistand ved krise prioriteres 
umiddelbart. Alle akutte arbeidsulykker blir håndtert øyeblikkelig 
ved behov for bistand fra oss. 

Du fi nner oss både på Heimdal og Nardo.

Nardoveien 4 Heimdal Helsehus
Sivert Thonstadsv. 7

Tlf. 73 18 52 10            post@bedico.no

www.bedico.no


