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Kriterier for resertifisering - yrkeshygieniske fagpoeng 
 

1. Formål 

Yrkeshygieniske fagpoeng (YF) skal være en del av vurderingsgrunnlaget ved resertifisering. 

Det skal også være en del av vurderingsgrunnlaget ved sertifisering etter overgangsordningene 

så lenge disse gjelder. Retningslinjene skal bidra til en enhetlig forståelse og bruk av YF for å 

sikre at de ivaretar viktige kvalitetskrav til vedlikehold av yrkeshygienisk kompetanse. 

 

 

2. Ansvar 

Det er Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) som har ansvar for oppdatering og fastsetting 

av disse retningslinjene. NYF kan etter behov bistås av et kurs- og utdanningsutvalg. 

 

 

3. Kriterier for resertifisering 

Følgende krav må være innfridd for å oppnå resertifisering: 

- Søker må i foregående femårsperiode i gjennomsnitt hatt minst 50% av fulltidsstilling 

innenfor yrkeshygienisk fagområde. 

- Søker må i samme periode ha oppnådd 60 yrkeshygieniske fagpoeng (YF) i henhold til 

nedenfor beskrevne retningslinjer. 

- Søknad om resertifisering må sendes innen et år etter utløpet av forrige sertifiseringsperiode.   

 

 

4. Beregning av yrkeshygieniske fagpoeng 

 

4.1 Kurs- og konferanser 

Deltakelse på faglige kurs, seminarer og konferanser, inklusivt NYFs Årskonferanse, gir 1 YF 

pr halve dag. Hvis det avlegges eksamen i forbindelse med yrkeshygieniske fag på universitet 

eller høgskole, gir 3 studiepoeng  10 YF. Det kan oppnås maksimalt 50 YF innenfor denne 

kategorien pr sertifiseringsperiode. Av disse må minimum 20 YF ligge i kategorien 

hovedemner jfr NYF-YE-00. 

 

4.2 Publisering, posters, innlegg på fagkonferanser, kursarrangering o. l. rettet mot fagmiljøer 

innen HMS 

For publisering, posters og innlegg på fagkonferanser for HMS-fagfolk beregnes 10 YF pr 

aktivitet. Det kan gis avkortning når samme innlegg gjentas i ulike fora. 

For utvikling og gjennomføring av kurs for en fagfolk innen HMS, gis det 2 YF pr. arrangert 

kursdag. Med ”HMS-fagfolk” menes personer som har HMS som fag og hovedarbeidsområde 

i sin daglig jobb(BHT, HMS/HSE-ansvarlige etc). 
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For å kvalifisere bør kurset være av en slik art at det kan ha deltakere fra mange firma og at 

det inkluderer skriftlige kompendier. Maksimalt kan det beregnes 30 YF pr 

sertifiseringsperiode. 

 

4.3 Undervisning for arbeidstakere som ikke er HMS-fagfolk 

Det gis 1 YF pr time man foreleser i yrkeshygieniske emner. Det gis ikke ekstra YF når 

samme kurs gjentas uendret. For å kvalifisere bør kurset være av en slik art at det kan ha 

deltakere fra mange firma og at det inkluderer skriftlige kompendier.  

Maksimalt kan det beregnes 20 YF pr sertifiseringsperiode. 

 

4.4  Arbeid i relevante styrer og fora   

Deltakelse på ideell basis i styrer og diverse fora som fremmer yrkeshygienisk innsikt i 

samfunn og bedrift, kan gi inntil 10 YF pr sertifiseringsperiode. Som retningslinje gir 1 år i et 

aktuelt verv 5 YF. 

 

 

5. Dokumentasjon 

YF dokumenteres på fastsatt skjema (NYS-SS-04) og fremlegges sammen med kopier av 

kursbevis, attester, publikasjoner m.m. 

 

 

6. Ikrafttreden 

Bestemmelsene i dette dokumentet trer i kraft fra 01.01.1996 med endringer 25.10.2000, 

15.03.06 og 09.11.2010.  


