Dokument nr.

NORSK YRKESHYGIENISK FORENING

NYF-S-01
.

Kriterier for sertifisering

Revisjon nr. 5

Utarbeidet av

Revidert av

Godkjent av

Interimsstyret-NYS

Styret i NYS

NYFs årsmøte 2010

Dato

Dato

Dato

08.09.95

03.05.2010

09.11.2010

Kriterier for sertifisering
1. Formål
Kriteriene skal sikre at yrkeshygienisk kompetanse oppnås og vedlikeholdes i henhold til
spesifiserte krav.
Kriteriene skal benyttes som bindende grunnlag for sertifisering av yrkeshygieniker.
2. Ansvar
Det er Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) som har ansvar for oppdatering og godkjenning
av kriteriene. NYF overlater til Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering (NYS) å foreta
sertifiseringen.
3. Definisjoner
Yrkeshygiene - identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske
arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende
tiltak.
Yrkeshygieniske emner - sentrale yrkeshygieniske fagområder, jfr. dokument nr. NYF-YE-00.
Det beregnes studiepoeng i henhold til vanlig beregning ved norske universitet og høgskoler (i
henhold til ECTS - The European Credit Transfer and Accumulation System). 30 studiepoeng
tilsvarer et semesters arbeid.
4. Kriterier for sertifisering
Vilkårene for å bli sertifisert som yrkeshygieniker er en kombinasjon av teknisknaturvitenskapelig utdanning, relevant arbeidserfaring og dokumentert kunnskap innen
yrkeshygieniske emner. Det siste skal dokumenteres igjennom skriftlig og/eller muntlig
prøve. Kandidaten forplikter seg til å arbeide i samsvar med NYFs etiske retningslinjene for
yrkeshygienikere.
Sertifiseringen gjelder for en periode på fem år fra den datoen sertifiseringsdokumentene er
utstedt.
4.1. Krav til utdanning
Minimum 3 års teknisk-naturvitenskapelige studier ved godkjent universitet eller høgskole.
I spesielle tilfeller kan annen høyere utdanning godkjennes, dersom det kan dokumenteres
særskilt relevant innsikt og erfaring.
4.2. Krav til arbeidserfaring
Det kreves minimum sju år med relevant arbeidserfaring. Med relevant erfaring menes arbeid
med yrkeshygieniske problemstillinger innenfor privat eller offentlig virksomhet (i minst 50
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% av fulltidsstilling). For at arbeidserfaringen skal kunne godkjennes må det legges fram
minst to yrkeshygieniske rapporter som skal være utført som selvstendige arbeider. Hvis
kandidaten har universitetseksamen av høyere grad kan krav til praksis reduseres med opp til
2 år.
4.3 Etiske regler
For å oppnå sertifisering som yrkeshygieniker kreves det at kandidaten forplikter seg til å
arbeide i samsvar med NYF’s etiske retningslinjene for yrkeshygienikere. Styret - NYS kan
inndra sertifiseringen på grunnlag av brudd på de etiske retningslinjene.
4.4 Krav til dokumenterbare kunnskaper innenfor yrkeshygieniske emner.
For å bli sertifisert yrkeshygieniker må det avlegges skriftlige eksamener. Eksamen skal
dekke vesentlige emner innenfor yrkeshygiene, og det blir utarbeidet pensum til disse.
Før endelig sertifisering må det også avlegges en muntlig eksamen. Ved denne kan man
eksamineres i hele pensum som er gjennomgått, inkludert faglige problemstillinger knyttet til
innleverte rapporter (jfr 4.2) og etiske retningslinjer. Det skal vektlegges evner til
problemløsning i større grad enn evnen til detaljkunnskap. Den muntlige eksamen kan
avlegges i løpet av det siste praksisåret.
Av omfang vil pensum og arbeid som kreves til sertifisering tilvare et års fulltidsstudium, 60
studiepoeng.
5. Resertifisering
For å opprettholde sertifisering som yrkeshygieniker, må det søkes om resertifisering hvert 5.
år.
6. Gjennomføring av sertifiseringen
Søknad om sertifisering som yrkeshygieniker framsettes skriftlig sammen med nødvendig
dokumentasjon til NYS. Fastsatte skjema skal benyttes. Normal behandlingstid for søknader
er 3 mnd. Søker forplikter seg til å betale omkostningene ved sertifiseringen/resertifiseringen.
Det arrangeres eksamen 1 gang pr. år. For å få anledning til å gå opp til endelig muntlig
eksamen kreves at det legges fram dokumentasjon på nødvendig grunnutdanning og praksis.
Det skal også sendes med to selvstendige yrkeshygieniske rapporter. Bekreftelse på at man er
akseptert til eksamen vil bli gitt skriftlig.
Oppnådd sertifisering gir rett til å bruke tittelen Sertifisert Yrkeshygieniker (SYH)
7. Klagerett
Negativt vedtak kan påklages innen 3 uker. Søker skal ved negativt vedtak informeres om
retten til å påklage vedtaket til ankeutvalget. Klagen skal behandles innen 2 mnd.
8. Ikrafttredelse
Bestemmelsene i dette dokumentet trer i kraft fra 01.01.1996 med endringer 25.10.2000
15.03.06 og 09.11.2010.
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