
Oversikt over obligatoriske HMS-kurs for ansatte ved Farmasøytisk 

institutt pr. mai 2016   

Alle kurs skal være gjennomført før oppstart av farlig arbeid (minimum innen første året), og 

repeteres ved behov 

 

Ledere 

Type kurs Kommentar 

HMS-grunnopplæring, minimum modul nr. 
5 

Modulen omhandler UiOs HMS-system 

Opplæring i HR-arbeid Se Avdeling for personalstøtte 

Brannvernskurs Arrangeres av Eiendomsavdelingen 

Førstehjelpskurs Repeteres hvert 5. år 

 

 

Ledere som har ansatte, eller selv skal utføre farlig arbeid skal ha nødvendig opplæring i 

følgende: 

Type kurs Kommentar 

Grunnleggende laboratoriesikkerhet De som arbeider på et laboratorium 

Stoffkartotek, kjemikaliehåndtering Alle ansatte skal ha grunnleggende innføring i bruk 

Sikkerhet ved håndtering av gass De som har et overordnet ansvar for håndtering av gass 

Brukerkurs for arbeid med åpne radioaktive 
kilder 

Ledere som har ansatte eller selv skal bruke åpne 
radioaktive kilder 

Smittevern De som utsettes for smittefare ved arbeid med 
biologiske faktorer 

Personlig verneutstyr; åndedrettsvern, 
hansker, briller/ ansiktsskjerm 

De som bruker personlig verneutstyr 

Vold og trusler De som har publikumskontakt hvor det er fare for vold 
og trusler (i undervisningssammenheng) 

 

 

Etasjeansvarlig brannvern 

Brannvernskurs for etasjeansvarlige Arrangeres av eiendomsavdelingen 

 

  



Øvrige ansatte  

som stipendiater, Pos.docs, Professorer, ingeniører etc. som jobber på laboratoriet. Gjelder også 

for masterstudenter i noen tilfeller. 

Type kurs Kommentar 

Grunnleggende laboratoriesikkerhet De som arbeider på et laboratorium 

Stoffkartotek, kjemikaliehåndtering Alle ansatte skal ha grunnleggende innføring i bruk 

Sikkerhet ved håndtering av gass De som håndterer gass 

Brukerkurs for arbeid med åpne radioaktive 
kilder 

Ledere som har ansatte eller selv skal bruke åpne 
radioaktive kilder 

Smittevern De som utsettes for smittefare ved arbeid med 
biologiske faktorer 

Personlig verneutstyr; åndedrettsvern, 
hansker, briller/ ansiktsskjerm 

De som bruker personlig verneutstyr 

Vold og trusler De som har publikumskontakt hvor det er fare for vold 
og trusler (i undervisningssammenheng) 

Førstehjelpskurs Repeteres hvert 5. år 

 

Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (LAMU) 

Type kurs Kommentar 

HMS-grunnopplæring, minimum 3 dager . Skal ha gjennomført grunnopplæringen innen ett år 
etter at de har tiltrådt vervet. 

 


