
 

 

Sikkerhet, personvern 

og førstehjelp 

Sikkerhet på arbeidsplassen 

Kurset gir en sikkerhetsopplæring 

basert på kravene i arbeidsmiljøloven, 

forskrift om systematisk helse-, miljø- 

og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften HMS) og 

andre relaterte forskrifter. Kurset 

finnes i flere språkversjoner. 

- Innledning 

- Informasjon og sikkerhet 

- Lover og forskrifter  

- Arbeidsmiljø og miljøvern 

- Ansvar og konsekvenser  

- Farlig gods, merking  

- Ordlister Produktnr: 1958 Norsk 

Produktnr: 1975 Engelsk 

Produktnr: 1977 Litauisk 

Produktnr: 1976 Polsk 

PRIS: kr 1200,- eks. mva. 

 

HMS basiskurs 

Kurset egner seg for deg som 

trenger en innføring eller 

oppfriskning av helse-, miljø-  

og sikkerhetsbegrepet. 

- Bred medvirkning 

- HMS-relatert lov og regelverk 

- Fullt forsvarlig arbeidsmiljø  

- Roller, ansvar og oppgaver 

- Risikovurdering 

- Fysisk arbeidsmiljø 

- Psykososialt arbeidsmiljø 

- Sykefraværsarbeid/IA 

- Systematisk HMS-arbeid 

HMS 

helse, miljø, sikkerhet 

HMS for ledere 

Dette er kurset for enhver leder 

som trenger kompetanse i 

henhold til arbeidsmiljølovens 

krav i § 3-5. 

- Innledning 

- Mål og innhold i opplæringen 

- Lov og regelverk - systematisk 

  HMS-arbeid 

- Roller og oppgaver  

- Arbeidsmiljøfaktorer 

- Sentrale arbeidsmiljøfaktorer 

- Arbeidstid 

- Skiftarbeid 

- Psykososialt arbeidsmiljø 

- Systematisk HMS-arbeid 

- Sykefraværsarbeid/IA 

- Avslutning 

HMS for tillitsvalgte 

Kurset egner seg meget godt for 

tillitsvalgte på ulikt nivå.  

- Arbeidsliv og arbeidsmiljø 

- Aktører og roller 

- HMS-relevante lover og regelverk 

- HMS-arbeidet - roller, ansvar og  

  oppgaver  

- Psykososialt arbeidsmiljø 

- Skiftarbeid 

- Arbeidstidsspørsmål 

- Varsling 

- Personregistre, overvåking  

  og adgangskontroll 

- Diskriminering 

- Stillingsvernet  

- Virksomhetsoverdragelse 

Kursene veksler mellom introduksjonsvideoer til de ulike 

temaene, teori med illustrasjoner, interaktive oppgaver og 

emnetester. Til slutt gjennomfører du en ettertest. Når denne 

er bestått kan du skrive ut et kursbevis. 

Førstehjelp 

Førstehjelp kan utgjøre en viktig 

forskjell om ulykken er ute og noe 

skjer med en kollega, en kunde, en 

nabo, familiemedlem eller andre. 

For enhver virksomhet innebærer 

det å ha førstehjelpskompetanse 

hos ansatte en ekstra trygghet for 

kunder, klienter, gjester og ansatte. 

- Kjeden som redder liv 

- Opptreden på skadested 

- Hjerte- og lungeredning 

- Kort om andre skader 

- Akutte sykdommer 

Personvern - kontroll og 

overvåking i arbeidslivet 

Kurset behandler hvordan manglende 

informasjons- og systemkvalitet vil 

kunne gi en rekke uønskede konse-

kvenser og skader så vel ideelle som 

økonomiske, både for enkeltindivider, 

virksomheter, organisasjoner og for 

samfunnslivet mer generelt. 

- Personvern 

- Lovlighet og redelighet 

- Formål og krav  

- Kontrollbehov og personvern 

- Roller og oppgaver 

- Regelverk 

- Ulike metoder  

- Rettsavgjørelser 

- Medbestemmelse og opplæring  

- Referanser 

Produktnr: 1983 Norsk 

Produktnr: 2041 Engelsk 

PRIS: kr 650,- eks. mva. 

 

Produktnr: 1991 

PRIS: kr 1500,- eks. mva. 

 

Produktnr: 1980 

PRIS: kr 1200,- eks. mva. 

 

Produktnr: 1981 

PRIS: kr 1200,- eks. mva. 

 

Produktnr: 1979 

PRIS: kr 1200,- eks. mva. 

 

DataPower Learning AS 

www.datapower.no 

Telefon: 74 16 06 00 

E-post: ordre@datapower.no 

AOF Norge 

www.aof.no 

Telefon: 23 06 12 50 

E-post: arbeidsliv@aof.no 


