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Helseråd i beste hensikt 

For 14 dager siden satt han og gråt i samtalen med HMS-rådgiveren. Han 
følte at han var overarbeidet og hadde møtt veggen - utbrent. Det var ikke 
første gang. Men se på ham nå! 

Hypoman. 
De hadde hatt en lang og hyggelig 
samtale. Hun trøstet og ga råd 
som hun alltid gjør.  
Derfor var hun fornøyd med at han 
hadde fulgt rådet om å hvile noen 
dager med egenmelding, og snakke 
med arbeidsgiver om å redusere litt 
på arbeidsmengden. Han var tilbake i 
toppform etter et par uker. Hun had-

de lang erfaring i BHT, men tenkte 
ikke på muligheten for at den ansatte 
kan ha en psykisk lidelse som forkla-
rer det som skjer med ham*. Hun 
tenkte han var sliten på grunn av job-
ben. Hypomani hadde hun aldri  hørt 
om.  
Den ansatte gikk glipp av muligheten 
til utredning, riktig diagnose og effek-
tiv behandling.  
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Har BHT nødvendig kompetanse? 

Mange kommer til bedriftshelsetjenesten for å snakke om problemer på 

jobben. Blant disse er det overhyppighet av psykisk sykdom.  

I beste hensikt får de som kommer tilbud om helserelaterte samtaler og 

rådgivning.  Utdannelse, erfaring og kompetanse i BHT varierer mye. Samta-

ler hos BHT-ansatte uten relevant helsefaglig utdannelse er ikke uvanlig. 

Oversett psykisk sykdom kan få like alvorlige konsekvenser som oversett 

kroppslig sykdom. 

Spesialistbistand og opplæring 
Arbeidsklinikken er et legekontor som er fokuserer på psykisk helse i ar-

beidslivet. Ansvarlig behandler er spesialist i psykiatri og arbeidsmedisin. Et 

av tilbudene er beredskap for godkjente bedriftshelsetjenester.  

Ekstern rådgivning og vurdering 

Arbeidsklinikken gir råd og praktisk bistand i enkeltsaker. Det kan være råd 

til BHT-personell om ansatte, råd til den man er bekymret for eller konkret 

utredning av psykisk lidelse.  Kognitiv behandling, henvisning til spesialist-

helsetjenesten eller samarbeid med andre behandlere er også aktuelt. 

Kurs og opplæring 

Arbeidsklinikken tilbyr opplæring i samtale og vurdering av psykisk helse. 

Undervisningen er tilpasset behovene i BHT. Kvaliteten i psykisk helsehjelp 

kan økes betraktelig med målrettet undervisning og veiledning.  Evaluering 

av samtaler med spesialist tilstede eller gjennomgang av lyd-/videoopptak. 

*Bipolar spektrum-lidelse kjennetegnes av gjentatte oppstemte og depressive episoder av en viss va-

righet. Alvorlighetsgraden varierer. Tilstanden er en av flere vanlige psykiske lidelser som kan være 

vanskelig å få mistanke om uten tilstrekkelig kompetanse og et systematisk klinisk intervju. Sykdom-

mens forløp behøver ikke ha noe med arbeidssituasjonen å gjøre, men forstyrrer arbeidsevnen. Ube-

handlet bipolar lidelse er en alvorlig  tilstand med økt selvmordsrisiko.  
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