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Hvordan står det til med hørselen din? 

Et øyeblikks uoppmerksomhet kan gi deg 

en hørselskade for resten av livet. 

Les mer: 

 

 

  

BEHOV FOR HØRSELSTEST? 

Som medlem får du tilbud om 

helsekontakt på BHT hvert tredje år. Dette 

besøket inneholder som regel en 

hørselstest. I tillegg kan du selv bestille 

hørselstest dersom du er usikker på din 

hørsel. En test vil avdekke behov for tiltak 

eller mulighet for hjelpemidler. 

 

Det er fremdeles mulighet til å vinne 

et Gramersete til en verdi av kr 

15.990.-, les mer på 

www.hms-kampanje.no  

  

BRUKER DU 

HØRSELVERN? 

 

 

 

Nedsatt hørsel er den vanligste 

konsekvensen av støy, men støy kan 

også forårsake stress, hjerte-

karsykdommer og økt risiko for ulykker. 

Bedriftshelsetjenestene kan være behjelpelig 

med å gjennomføre målinger og kartlegging 

av støy. 

Bruk av hørselsvern er siste utvei etter at 

andre tiltak er gjennomført. Det er viktig å 

velge et hørselsvern som gir riktig 

dempning/beskyttelse i forhold til den 

støyen som finnes. 

Ikke kjøp deg et støyproblem. 

 Produsenter av maskiner og annet 

utstyr har også et ansvar for å redusere 

støynivået. Informasjon om støynivået 

skal være tilgjengelig fra produsent 

Les mer: 

Behov for å kontakte din nærmeste 

BHT? 

http://us1.campaign-archive2.com/?u=0b142e22dc623e112c657e49d&id=af0eef9093&e=d0a9ff30db
http://lhms.us1.list-manage2.com/track/click?u=0b142e22dc623e112c657e49d&id=a135bf980c&e=d0a9ff30db
http://lhms.us1.list-manage.com/track/click?u=0b142e22dc623e112c657e49d&id=8d580436d6&e=d0a9ff30db
http://lhms.us1.list-manage.com/track/click?u=0b142e22dc623e112c657e49d&id=5c4af28c11&e=d0a9ff30db


 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vi har fått tilbakemeldinger på at ikke alle 

mottar vårt nyhetsbrev i høst. Ser ennå at 

problemet ikke er løst, men vi jobber med 

saken. 

 

 

Klikk her 

 

Send oss din tilbakemelding 

Klikk her 

  

Du mottar dette nyhetsbrevet fordi du arbeider i Norges Bondelag eller Norges Bonde og småbrukerlag 
 
Meld av  nyhetsbrev akershus@bondelaget.no fra denne listen. 
 
Vår postadresse: 
Landbrukets HMS - tjeneste 
Storgata 4 
Postboks 120 
Kongsberg, Buskerud 3602  
Norway 
 
Add us to your address book 
 
Copyright (C) 2009 Landbrukets HMS - tjeneste All rights reserved. 
  Videresend e-posten til en venn 
Update your profile 
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