
Utbildningar inom  
Arbetsmiljö & Säkerhet 

Hos DEKRA finns ett team med specialiserade arbetsmiljöingenjörer & säkerhetsexperter med gedigen yrkesbakgrund från olika 
branscher samt mycket god kännedom om branschkrav och arbetsmiljölagstiftning. Våra medarbetare är vana vid att stödja kunder/ 
verksamheter samt utbilda och lära ut sina kunskaper inom arbetsmiljö och säkerhet. 

Tveka inte att anmäla er till någon av våra kurser nedan! Samtliga priser anges exklusive moms. 

BAM (Bättre Arbetsmiljö)

2-dagars intensivutbildning i Bättre Arbetsmiljö, BAM, enligt Prevents 
modell. Utbildningen riktar sig till chefer, skyddsombud, 
arbetsmiljösamordnare och andra roller. Utbildningen berör AML, AFS 
regelverk, roller, situationer, metoder/verktyg för arbetsmiljöarbetet och 
vi fördjupar oss i begreppet samverkan. Du får möjlighet att diskutera 
situationer och förutsättningar från din egen arbetsplats. Utbildningen 
består av kortare teoretiskt block blandat med praktiska övningar direkt 
från verkligheten. Personligt diplom erhålles efter utbildning.

> Längd: 2 dagar
> Antal: max 15 personer (minimum 10 personer)
> Pris: 6 800 kr/person
 

Astma- och allergiframkallande ämnen (Härdplaster)

Utbildningen vänder sig till dig som leder eller aktivt sysselsätts i ett 
arbete där du kan exponeras för kemikalier som är märkta med H317 
eller H334, såsom isocyanater, epoxiplastkomponenter, organiska syra- 
anhydrider m.m. Krav på utbildning enligt AFS 2014:43.

> Längd: 4 timmar
> Antal: max 15 personer
> Pris: 12 000 kr/grupp

Det är viktigt att hålla sina säkerhetskunskaper aktuella
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BAS-P/U – Arbetsmiljösamordnare, AFS 1999:3
 
Diplomerad grundkurs i arbetsmiljösamordning enligt AFS: 1999:3 för 
blivande BAS-P/U, platschefer, arbetsledare, arbetsmiljö-/
kvalitetssamordnare, byggherrar, beställare samt övriga aktörer inom 
byggbranschen. Förkunskaper: erfarenhet av arbetsledning & 
samordning inom byggarbetsplatser/byggprojekt. Efter godkänt prov 
erhålles ett personligt diplom

> Längd: 1 dag
> Antal: max 30 personer (minimum 10 personer)
> Pris: 3 500 kr/person

Bryt och Lås (LOTO)

Kursen går igenom regler och rutiner vid underhållsarbete och ökar på så 
sätt säkerhetsmedvetandet för all personal som utför ingrepp på maskiner 
och annan arbetsutrustning.

> Längd: 1 dag
> Antal: max 15 personer
> Pris: 20 000 kr/grupp



DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende 
besiktning, provning och certifiering. Vi finns på 30 orter i Sverige och är 
Europas ledande företag inom teknisk kontroll med mer än 40 000 
medarbetare i över 50 länder.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

DEKRA Industrial AB  
Gamlestadsvägen 2 
415 02 Göteborg 
Telefon 010 - 455 1000 
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Maskindirektivet, CE-märkning & Riskbedömning

Utbildningen ger dig kunskap om maskindirektivets innehåll, 
uppbyggnad och kraven för CE-märkning. I utbildningen går vi även 
igenom en metod för riskbedömning, där kursdeltagarna får öva på 
exempel varvat med diskussioner. Personligt diplom erhålles efter 
utbildning.

> Längd: 1 dag (alternativt 2 dagar)
> Antal: max 15 personer
> Pris: 20 000 kr/grupp (2 dagar 40 000/grupp)

Arbetsmiljöutbildning

Du lär dig grunderna i SAM och arbetsmiljölagstiftningen. Vi varvar 
föreläsningar med övningar och diskussioner. Utbildningen riktar sig 
främst till chefer, skyddsombud och arbetstagare med 
arbetsmiljöansvar.

> Längd: 1 dag
> Antal: max 15 personer
> Pris: 20 000 kr/grupp

Riskbedömning

Utbildningen vänder sig till alla som vill lära sig mer om riskbedömning. 
Vi varvar föreläsningar med övningar och diskussioner. Efter 
utbildningen ska du känna dig trygg med att du har kunskaper om 
arbetsmiljöfaktorer, att du kan identifiera och bedöma risker ur ett MTO-
perspektiv och att du kan ge förslag på åtgärder.

> Längd: 4 timmar
> Antal: max 15 personer
> Pris: 12 000 kr/grupp

Buller/Vibrationer

En grundläggande utbildning i buller/vibrationer på arbetsplatsen. 
Utbildningen riktar sig till arbetsmiljöansvariga och skyddsombud som 
vill förstå effekter av exponering för buller/vibrationer samt vad lagen 
reglerar.

> Längd: 2 timmar
> Antal: max 15 personer
> Pris: 6 000 kr/grupp

Vi kan även skräddarsy och anpassa utbildningarna efter kundens behov samt utifrån sammansättningar av 
deltagargrupper, om önskemål finns.

Kontaktpersoner:

Jari Salo
Telefon: 010 455 12 22
E-post: jari.salo@dekra.com

För anmälan eller mer information om utbildningarna, vänligen kontakta oss. 

Johan Elvin
Telefon: 010 455 15 96
E-post: johan.elvin@dekra.com
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