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Invitasjon til HMS-kurs for ansatte med laboratoriet som 
arbeidsplass 

 

Ansatte ved Universitetet i Bergen (UiB) med laboratoriet som arbeidsplass inviteres til 
HMS-kursene «Kjemikalieregisteret (ECOonline) Trinn 1.», «Kjemikalieregisteret 
(ECOonline) Trinn 2.», «Førstehjelp på laboratoriet og «First Aid at the Laboratory». 
 
Invitasjonen bes videreformidlet underliggende enheter.  
 
 
Kjemikalieregisteret (ECOonline) Trinn 1.  
Kurset gir en innføring i bruk av UiBs elektroniske stoffkartotek, ECOonline. Målgruppen 
for innføringskurset er alle ansatte som er ansvarlige for å legge inn kjemikalier i 
stoffkartoteket. Opplæringen foregår på PC-stue. 

 Tid: 20. mai, kl. 09.00-12.00. 

 Sted: Stein Rokkans hus, kursrom 1211. 

 Påmeldingsfrist: 15. mai. 

 Mer informasjon om kurset og påmelding i HMS-portalen: www.uib.no/poa/hms-
portalen/systematisk-hms-arbeid/hms-kompetanse  

 
 
Kjemikalieregisteret (ECOonline) Trinn 2. 
Kurset bygger på Trinn 1. og gir en videre innføring i bruk av ECOonline. Deltakerne lærer 
å risikovurdere kjemikalier i ECOonline og tar for seg tilleggsfunksjoner. Opplæringen 
foregår på PC-stue. 

 Tid: 27. mai, kl. 09.00-12.00. 

 Sted: Stein Rokkans hus, kursrom 1211. 

 Påmeldingsfrist: 22. mai. 

 Mer informasjon om kurset og påmelding i HMS-portalen: www.uib.no/poa/hms-
portalen/systematisk-hms-arbeid/hms-kompetanse  

 
 
 
 
Førstehjelp på laboratoriet 
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Kurset omfatter innføring i livreddende førstehjelp, HLR (hjerte-lungeredning) og 
håndtering av ulike skader som kan oppstå i et laboratorium. Målgruppen for kurset er 
ansatte med laboratoriet som arbeidsplass. 

 Tid: 28. mai, kl. 09.00-15.00. 

 Sted: C.G. Sundts hus (inngang fra Prof. Keysers gate). 

 Påmeldingsfrist: 21. mai. 

 Mer informasjon om kurset og påmelding i HMS-portalen: www.uib.no/poa/hms-
portalen/systematisk-hms-arbeid/hms-kompetanse  

 
 

First Aid at the Laboratory 

The course consists of both theory and practical training. The target group is English 

speaking employees working at the laboratory. We recommend that new employees attend 

this course. 

 Time: 2nd of June, 09:00-15:00. 

 Place: C.G. Sundts hus (entrance from Prof. Keysers gate). 

 Final date for registration: 26th of May. 

 More information about the course and electronic attendance registration form is 

available at the HSE-gateway: www.uib.no/poa/hms-portalen/en/systematic-hse-

work/hse-competence  

  

 

Spørsmål rettes til HMS-seksjonen: post@hms.uib.no/ 55 58 20 54. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Roar Nese 

leder HMS-seksjonen Olaug Eiksund 

 rådgiver 

 

Kopi: Universitetets hovedverneombud 
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