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Aktuella utbildningar
Bättre arbetsmiljö, BAM
Byggarbetsmiljösamordning, BAS

www.hamskonsulterna.se

Bättre arbetsmiljö BAM

Gå vår grundutbildning i Bättre arbetsmiljö, BAM en kurs
som förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön.

Kursinnehåll
• Överblicka sambandet mellan verksamhetens utveckling och en god arbetsmiljö samt påverkan av kostnader.
• Sökning av information på arbetsmiljöområdet.
• Hur samverkan sker på en arbetsplats.
• Det systematiska arbetsmiljöarbetets innehåll och aktiviteter.
• Hur man identifierar risk- och friskfaktorer samt gör handlingsplaner.
• Hur Arbetsmiljölagen och de olika föreskrifternas innehåll påverkar rutiner, instruktioner etc. på arbetsplatsen.
• Att utveckla sig egen förmåga att lära.
• Hälsostrategi och friskvård.
Målgrupp
Chefer/arbetsledare, projektledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga.
Genomförande
Föreläsningarna varvas med, små grupparbete och reflektioner till att bearbeta verklighetsbaserade fall i
olika arbetsmiljöer.
Deltagarna och grupperna får stöd, handledning och uppmuntran vid bearbetning av de olika fallen.
Man lär under grupparbetet men för att kunna gå vidare i de olika fallen så ställer man frågor till utbildaren
som ger sitt stöd på olika sätt.
Syfte
I första hand möter utbildningen det behov av arbetsmiljökunskap som chefer och skyddsombud har. Utbildningen kan anpassas till olika målgrupper och branscher genom de fall deltagarna får arbeta med samt
de praktiska råd och lösningar som förmedlas av utbildaren och deltagarna själva.
Mål Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna:
•
Samverka i arbetsmiljöfrågor.
•
Identifiera risker, friskfaktorer och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder.
•
Följa och överblicka sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
•
Söka information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Årsta Park Hotell, Stockholm,16-17 och 24 april.
Pris nu 5 000 kr! exkl moms. Inkluderar studiematerial, kaffe och lunch.

Byggarbetsmiljösamordning BAS

Utbildningens syfte är att ge ökad kunskap om det byggarbetsmiljösamordning praktiska arbetsmiljöarbetet.
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Kursinnehåll
• Det systematiska arbetsmiljöarbetet (översiktligt), fördelningen av arbetsuppgifter och samordningen
mellan olika arbetsgivare.
• Arbetsskadestatistik och tydliga risker. Grupparbete med kartläggning av de specifika riskerna som kan
finnas.
• Vilka regler finns utfärdade av samordningsansvarig på ett fast driftställe? Vad innebär det att arbeta på
gemensamt arbetsställe?
Praktiskt arbetsmiljöarbete vid byggnads- och anläggningsarbete
• Byggprocessens olika steg.
• AML 3 kap 6 § och AML 3 kap 7§. Byggarbetsmiljösamordnare i projektering och utförande. Byggarbetsmiljösamordning.
• Ändringen av föreskrifterna Byggnads- och anläggningsarbete AFS 2008:16.
• BAS-P: praktiska arbetsuppgifter – med att bl.a. utarbeta en arbetsmiljöplan, ta reda på brukarens behov,
samverkan med brukarna, samordna projektörerna m.m.
• BAS-U: praktiska arbetsuppgifter och uppdatering av arbetsmiljöplan.
• Skyddsverksamheten under byggnads- och anläggningsarbetet.
• Grupparbete och diskussion om olika fall. Utgångspunkterna är de entreprenadformer (generalentreprenad alt delad entreprenad) som tillämpas inom landstinget.
• Kompetenskrav och utbildningsbehov för berörda.
• Redovisning med diskussion om framtida nya instruktioner och rutiner.
• Förberedelser inför självstudierna och test med uppföljning för de som kan tänkas bli utsedda till BAS-P
alt BAS-U.
Målgrupp
Chefer/arbetsledare, projektledare, projektörer, inköpare, skyddsombud, huvudskyddsombud, arbetsmiljöansvariga m fl.
Genomförande
Teori varvas med praktikfall samt diskussioner och erfarenhetsutbyte. Diskussion kring rutiner för utveckling av arbetet som byggarbetsmiljösamordnare.

Stockholm, 12-13 februari och 30-31 maj.
Ukna/Falerum Västerviks kommun, 17 maj och 24 maj.
2 dagsutbildning. Total utbildningstid 16 timmar och 8 timmar med självstudier, kunskapstest och
hemläxa med ett 20-tal frågor.
Pris nu endast 5 000 kr! exkl moms. Inkluderar studiematerial, kaffe och lunch.
Om ni har flera än fem deltagare från ert företag så kan jag snabbt ordna en företagsinternutbildning

Film och fotoproduktion
Behöver ert företag hjälp med foto/filmdokumentation?
Jag erbjuder: företagspresentation, utbildningsfilm, filmade nyhetsbrev, eventfilm,
instruktionsfilm. m.m.
Vill du att besökarna på en mässa ska stanna upp vid din monter? Gör en liten
kort film om ditt företag och era produkter! Vi gör en HD produktion med hög
kvalitet att visa på stor skärm eller videoprojektor. Har ni hemsida så går det att
lägga en film där eller via youtube.

UBBA

Film & Foto produktion

Reklam, produkt, reportage
och dokumentärbilder
0763 94 64 56
Peter Rudin
Fotograf

info@ubba.se - www.ubba.se

Övriga utbildningar
Säkrare underhåll Nyhet!
Systemstöd
Samordningsansvar på fast driftställe
Kartlägga och identifiera asbest Nyhet!
Systematiska arbetsmiljöarbete för inhyrd
personal Nyhet!
Bättre Arbetsmiljö - Stål Nyhet!
Att förebygga hörselskador Nyhet!

Handledarutbildning i byggarbetsmiljösamordning
Systematiska arbetsmiljöarbete SAM
Bättre arbetsmiljö med systematiskt arbetsmiljöarbete BAMSAM
PSYKO-SOCIAL ARBETSMILJÖutbildning
Företagsinterna utbildningar kan genomföras över
hela Sverige.

Behöver ni hjälp med arbetsmiljöarbetet? Kontakta oss!
Lokal kontor i Ukna,Västervik
Forsbergsvägen 2
590 98 Edsbruk
Bengt Sahlin 0761 74 64 56
bengt@hamskonsulterna.se
Kontor i Stockholm
Besöksadress Årsta Park Kontorshotell
Byängsgränd 14
120 40 Årsta
Tele 0761 74 64 56
E-post bengt@hamskonsulterna.se

www.hamskonsulterna.se
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