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Onsdag 17.06.2015
1100 Oppstart, praktiske opplysninger Torgrim Kokaas
1130 HMS – portefølje og kursorganisering i AOF Torgrim Kokaas
1200 HMS veilederens rolle og oppgaver Torgrim Kokaas
1300 Lunsj
1400 Endringer i arbeidsmiljøloven Wenche Thomsen
1530 Kaffe/te
1600 Flerkulturelt arbeidsliv/miljø Merete Risan
1800 Evaluering og slutt for dagen
1900 Middag
Torsdag 18.06.2015
0900 Bussavgang – retning Mysen
0930 Gruppeinndeling, praktisk informasjon Torgrim Kokaas
1000* ATV – teori og praksis Dag Kristian Rasmussen

Henning Haug
1000* Fallsikring – teori og praksis Asbjørn Sivertsen
1230 Lunsj
1330* ATV – teori og praksis, forts. Dag Kristian Rasmussen

Henning Haug
1330* Fallsikring – teori og praksis, forts. Asbjørn Sivertsen
1600 Retur – retning Lillestrøm
1630 Teoretiske oppgaver Torgrim Kokaas
1800 Slutt for dagen
1900 Middag
Fredag 19.06.2015
0900 Oppstart, evaluering av gårsdagen Torgrim Kokaas
0930 FSE – kursets oppbygging, regelverk og teori Svein Balsgård
1000 FSE relatert førstehjelp Svein Balsgård
1100 Kaffe og utsjekk
1130 Førstehjelp fortsetter Svein Balsgård
1300 Avslutning og evaluering Torgrim Kokaas
1330 Lunsj og avreise
* Parallelle sesjoner - Velg mellom ATV og Fallsikring

Torgrim Kokaas
Torgrim er fagansvarlig for HMS 
området i AOF Norge og har syslet 
med det de siste 20 årene. Tidligere 
var han i en årrekke hovedtillits-
valgt og fagforeningsleder i det som 
den gang var Kommuneforbundet, 
nå Fagforbundet. Han er utdannet 
bl.a. miljøleder TI, som ISO sertifisør 
og har et toårig lederprogram for 
offentlig sektor.

Wenche Thomsen
Wenche arbeider som rådgiver i 
Forhandlings- og HMS avdelingen i 
Landsorganisasjonen i Norge. Hun 
har lang erfaring fra arbeid med 
HMS-politikk gjennom 14 år i LO og 
12 år i det som nå er Arbeids- og 
sosialdepartementet. 
I tillegg har hun vært både lokalt 
verneombud og tillitsvalgt.   Wenche 
har hovedfag i administrasjon- 
og organisasjonsvitenskap fra 
 Universitetet i Bergen.

Merete Risan
Merete er høyskolelektor og har 
Mastergrad i folkehelse. 
Hun har arbeidet på ulike  områder 
som helse, rus, overgrep, fler-
kulturelt arbeidsmiljø, ledelse 
m.v. Hun har i mer enn 10 år vært 
bedrifts rådgiver for IK, HMS, IA.
Merete er en praktiker og har hatt 
flere oppdrag for AOF i flere ulike 
sammenhenger.



HMS – portefølje og kurs organisering i AOF
Hva er AOFs HMS portefølje og hvordan er den bygd 
opp, hvilke krav og kvalitetskriterier stilles av AOF?

HMS veilederens rolle og opp gaver
Et dykk i veilederens rolle i kurs og opplæring. 
Studieplaner, hjelpemidler og rutiner. 

Endringer i arbeidsmiljø loven 
Regjeringen har innført endringer i arbeidsmiljø-
loven, hva er disse og hvordan kan og bør opplærings-
behovene møtes?

Flerkulturelt arbeidsliv/miljø
Arbeidsliv og arbeidsmiljø blir stadig mer mangfoldig 
og flerkulturelt. 
Alle bedrifter og arbeidsplasser skal ha et HMS-arbeid 
tilpasset flerkulturelt arbeidsliv. Tillitsvalgte, kontakt-
personer og veiledere må være de som har gode 
holdninger, kunnskaper og verktøy for å forhindre 
trakassering, diskriminering og stimulere til samarbeid 
med gode løsninger på tvers av landegrenser og ekstra 
språkutfordringer.
Hvordan kan du som veileder ivareta dette i kurs og 
opplæringssammenheng?

ATV – teori og praksis
En ATV er et praktisk hjelpemiddel i mange sammen-
henger.  
Det å kjøre en ATV er både praktisk, gøy og utfordrende.  
Ofte er man utenfor offentlig vei og uvettig bruk kan 
føre til ulykker. 
For bruk av ATV som arbeidsutstyr er det krav til 
 dokumentert sikkerhetsopplæring og deltakerne på 
denne fagsamlingen får både en innføring i teori-
stoffet, prøver m.v. samt praktisk kjøring med ATV i ulike 
 leksjoner og løyper. 

Fallsikring – teori og praksis
Fall og dårlig sikring ved arbeid i høyden er fortsatt 
årsaken til svært mange ulykker og dødsfall i norsk 
arbeidsliv. Enhver som utsetter seg for risiko ved arbeid 
i høyden skal lære å bruke fallsikringsutstyret riktig. 
Arbeidsgiver er ansvarlig for at dokumentert opplæring 
blir gitt.
Hvordan er kurset bygd opp og hvordan skal det 
gjennom føres? Deltakerne får både en gjennomgang 
av teoristoffet og prøve fallsikringsutstyr i praksis.

FSE
Enhver elektriker skal gjennomgå kurs i FSE årlig som 
er et lovpålagt forebyggende sikkerhetstiltak. Kurset 
omhandler regelverk samt førstehjelp med fokus på 
opptreden på skadested, strømskader og hjerte- og 
lungeredning. 

Dag Kristian Rasmussen
Dag Kristian er sikkerhetsinstruktør 
på sin hals og gjennomfører det 
aller meste av dokumentert og 
sertifisert sikkerhetsopplæring på 
arbeidsutstyr. 
Han er svært erfaren og opptatt av 
kvalitet i opplæringen.
Henning Haug
Henning er daglig leder av ATV 
Motor på Mysen og er en særdeles 
dreven ATV/UTV instruktør. Han har 
kjørt rallycross siden barndommen 
og setter sikkerhet (og spenning) i 
høysetet.

Asbjørn Sivertsen
Asbjørn har vært instruktør innen-
for HMS opplæring siden 1994. 
Bakgrunn som Hovedverne ombud 
og arbeidsmiljøutvalgsleder i 
 kommunal sektor. Voksenpedagog 
og en fortid innen bygg- og anlegg, 
kommunal sektor og AOF. Daglig 
leder i Nordic Safety AS med hoved-
felt fallsikring og redning. De siste 
årene har opplæringen vært retta 
mot internasjonale bedrifter med 
aktivitet i Norge. Har levert HMS 
kurs i Norge, Skottland, Ukrainia, 
Polen, med utgangspunkt i norske 
HMS krav.

Svein Balsgård
Svein er en dreven veileder og 
instruktør også i AOF systemet. 
Han har i mange år drevet opp-
læring av førstehjelpsinstruktører 
og hatt ansvaret for sikkerheten 
på en rekke store arrangementer 
som eksempel vis Norwegian Wood. 
Svein er opprinnelig elektriker men 
har også i mange år arbeidet på 
sikkerhets avdelingen på Dikemark 
 psykiatriske sykehus.

Om rammeprogrammet
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