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RESERTIFISERING – RETNINGSLINJER
VURDERING AV YRKESHYGIENISKE FAGPOENG
Jfr ” Kriterier for resertifisering - yrkeshygieniske fagpoeng” NYF – S-03, Pkt 4

Pkt 4.1 Kurs og konferanser
Deltagelse på faglige kurs, seminarer og konferanser, inklusive NYF Årskonferanse gir 1 YF
pr halve dag. Hvis det avlegges eksamen i forbindelse med yrkeshygieniske fag på universitet
eller høyskole gir 1 vekttall 10 YF. Det kan oppnås maksimalt 50 YF innenfor denne
kategorien pr sertifiseringsperiode.
Kommentar: Max 30 YF fra 4.2 og 10 YF fra 4.3 – dvs må ha mellom 20 og 50 YF fra kurs.

Praksis ved behandling av søknader:
1. Minimum 20 av de YF som hentes fra kurs må ligge innenfor rammen av Obligatoriske
hovedemner jfr NYF-YE-00.
2. Kurs fra andre HMS-fag regnes som støtteemner (Ytre miljø, Systematisk HMS,
Organisatorisk HMS, Psykososialt osv)
3. Kurs som har vært arrangert utenfor universitet /høyskole (og dermed ikke gitt vekttall)
kan ikke gis vekttall med tilbakevirkende kraft dersom kurset senere blir arrangert
innenfor et høyskole/universitetssystem.

Pkt 4.2 Publisering, posters, innlegg på fagkonferanser, kursarrangering
etc
•
•
•

Det beregnes 10 YF pr. aktivitet unntatt kursarrangering.
For utvikling og gjennomføring av kurs for en bestemt faggruppe gis det 2 YF pr arrangert
kursdag. For å kvalifisere bør kurset være av en slik art at det kan ha deltagere fra mange
firma og at det inkluderer skriftlige kompendier.
Maksimalt kan det beregnes 30 YF pr sertifiseringsperiode.

Kommentar: Ingen minste krav til YF fra dette pkt.

Praksis ved behandling av søknader:
1. Publisering og posters må ha et islett av ny kunnskap som man har vært med på å få fram.
Dette betyr f.eks. presentasjon av yrkeshygienisk forskning, prosjekter, måleresultater.
Det kan også bety sammenfatning av nyere forskning/kunnskap men ikke
”populærpresentasjoner” med enkle fremstillinger av yrkeshygieniske emner
2. Publisering må gjennomføres i et tidsskift innen yrkeshygiene eller HMS , i Norge eller
internasjonalt.
3. Posters må presenteres på en fagkonferanse innen yrkeshygiene eller HMS , i Norge eller
internasjonalt.
4. Fagkonferanse er konferanse/kurs som har yrkeshygienikere eller andre HMS-fagfolk
som målgruppe
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5. HMS-fagfolk betyr i denne sammenheng: Personer som har HMS som fag og
hovedarbeidsområde i sin daglige jobb. (bedriftshelsepersonale, verneledere,
sikkerhetspersonell, miljøekspert etc.)
6. Utvikle/gjennomføre kurs for en bestemt faggruppe gir 2 YF pr arrangert kursdag. EN
bestemt faggruppe betyr det samme som under 4 og 5.
7. NYF fagkonferanser og årskonferanser: Det gis 2 YF pr arrangert kursdag for
medlemmene i arrangementskomitéen.
8. Forberedt innlegg på NYF fagkonferanser, årskonferanser og åpne lokallagskonferanser gir 10 YF.
9. Forberedt innlegg på fagkonferanser i ”søsterorganisasjonene” i Norge og på
internasjonale fagkonferanser i yrkeshygiene eller HMS – gir 10 YF.
10. Generell HMS-kurs (f.eks. 40 timers kurs) Det gis 2 YF pr arrangert og forelest kursdag
for den delen av kurset som har yrkeshygienisk innhold..
11. Forelesning på kurs for flere bedrifter, med yrkeshygieniske emner utover grunnkurs i
HMS, gis 2 YF pr forelest kursdag (yrkeshygiene).
12. En kursdag er 7,5 timer. Det er mulig å legge sammen timer til ”en kursdag”
13. Det kan gis avkorting i fagpoeng hvis samme innelegg gjentas i ulike fora.

Pkt 4.3 Arbeid i relevante styrer og fora
Deltagelse på ideell basis i styrer og diverse fora som fremmer yrkeshygienisk innsikt i
samfunn og bedrift kan gis inntil 10 YF pr sertifiseringsperiode. Som retningslinje gis 1 år i et
aktuelt verv 5 YF.
Kommentar: Det er ingen minste krav til dette pkt.

Praksis ved behandling av søknader:
1. NYF, og undergrupper, lokalt og sentralt. Ved evt varamedlem kreves at man har deltatt i
møter.
2. Regionale Forum for BHT (Fylke eller regionplan)
3. Arbeidstilsynets styrer og råd
4. Styre for STAMI, AMS,
5. Rådgivende organer opprettet av NHO, LO, HSH, Akademikerne, NITO etc.
6. Bedriftsinterne styrer og råd teller ikke i denne sammenheng.
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