FØR STEH JE LP VED ST RØ MU LYK KE R E L Æ RING: KR 1 80,Målsetning: Øke førstehjelpskompetansen ved strømskader, slik at
du vet hvordan du skal opptre i en ulykkessituasjon.
Målgruppe: Personer som arbeider i og vedlikeholder elektriske
anlegg.
Språk:

SLIK BESTILLER DU

BFSN

VÅRE KURS

DI N KUR S LE VE RAN DØR

Kurset inneholder disse emnene:
●
●
●
●

Opptreden og akuttvurdering av den skadede
Akutte og kroniske skader etter strømulykker
Førstehjelp ved elektriske skader og brannskader
Prosedyre ved hjertestans

AD GAN G TI L ELEKT R I S KE AN L EGG EL Æ RING: KR 4 46,Tenker du på sikkerhet når du utfører arbeidet ditt i elektriske
anlegg? Hold deg oppdatert slik at du ikke utsetter deg selv eller
andre for fare.
Målsetning: Øke sikkerheten for ansatte som har adgang til
elektriske anlegg, slik at du ikke utsetter deg selv eller andre for fare
ved opphold i lav- og høyspenningsanlegg.
Målgruppe: Personer som har nøkkel og selvstendig adgang til
områder med elektriske farer for å utføre visuell inspeksjon eller
annet arbeid innenfor låste elektriske anlegg.
Språk:

VÅRE KLASSEROMS KURS
F-GA SS K URS : K R 1 7 . 0 0 0 ,- NOVA P
Kun F-gass sertifiserte installatører som har lov til å gjøre inngrep i
kulde- og varmepumpeanlegg. F-gass forordningen stiller krav til de
som gjør det kuldetekniske arbeidet på blant annet luft-til-luftvarmepumper.

BR ANN FAR LI G E K U L DE ME DI E R: KR 3 . 5 0 0 ,NOVAP
Norsk Varmepumpeforening tilbyr en-dags sikkerhetskurs for kuldeog varmepumpemontører og servicepersonell i storkjøkken- og
hvitevarebransjen.

EL SIKK E R H E T VE D T I L- F R A KO B L I N G AV
EL EKTRI S K U T STY R : PÅ F O RE S P ØR S E L T I L
BF S N

E-lærings send oss en e-post med:
✓ Ønsket kurs
✓ Navn kursdeltaker
✓ Telefonnummer til deltaker
✓ Epost til deltaker
✓ Ønsket språk for kurset
til bfsn@bfsn.no
Vi oppretter brukerprofil og hjelper
deltaker i gang med kurset.
Faktura for kurset sendes fra BFSN
For klasseromskurs meld deg på via
www.novap.no og henvis til BFSN
medlemskap i påmeldingen, for å
oppnå rabatt.
Elsikkerhet ved til- frakobling av
elektrisk utrstyr og BFSN gasskurs
send en forespørsel til bfsn@bfsn.no
Faktura for kurset sendes fra BFSN
BFSN
www.bfsn.no
Telefon: 950 95 538

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått nødvendig

Postadresse: Olaf Schous vei 18. 0572 Oslo

elsikkerhetsopplæring, slik at de kan anses som kvalifiserte for å
utføre begrensede typer til- og frakoblinger av elektrisk utstyr.

Besøksadresse: Drammensveien 167 Oslo

BFSN tilbyr nå en rekke aktuelle og lovregulerte
kurs for vår bransje.
Gjennom bransjeavtaler har vi klart å etablere
kurs til gunstige priser på en rekke av de kurs
som mange må gjennomføre jevnlig.
Kjøper du kurs av oss med gode
medlemsfordeler, bidrar du også til driften av
BFSN!

B F S N K U R S P O R TA L
BF SN G AS S- K UR S: PÅ F O RE S P Ø RS E L TI L
BF SN

VARME AR BEID ER - SE RT IFIS ER IN G EL ÆRIN G: K R 1.2 82 ,-

HMS VE D BRUK AV AR BEIDS UTSTY R
E_LÆ RI NG :K R 5 85 ,-

Dette kurset holder dine ansatte oppdatert på alt som har med bruk av
gass på storkjøkkenet. Kurset holdes på forespørsel og på tilpasset
lokasjon i forhold til våre medlemmer.

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av
varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i
varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i
tillegg praktisk slukkeøvelse.
Målsetning: Kurset skal bidra til å gi den som utfører varme arbeider
nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse
av varme arbeider.
Målgruppe: Personer som skal utføre varme arbeider.
Eksempler på varme arbeider er sveising, skjæring, sliping,
vinkelsliping, lodding, taktekking med åpen flamme eller
varmluftsverktøy og annen bruk av åpen ild.
Språk:

Målgruppe: Alle som trenger dokumentert sikkerhetsopplæring på
farlig arbeidsutstyr.
Språk:

S IK KE R AD FE RD I E KS PLO SJ ON SFA RL IGE
OMR ÅD ER E-L ÆR IN GS KU RS : KR 1. 710,-

DIG ITA L SI KKER HET E-LÆ RIN GS KURS:
KR 11 0,-

I vår digitale hverdag er det viktig at alle har bevisst bruk av internett,

Målsetning: Kurset skal sette instruert personell i stand til å
oppfatte risiko og unngå elektriske farer. Dette skal bidra til
å øke sikkerheten for deg og dine kollegaer slik at dere har
en trygg arbeidsplass uten personskader.

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller
krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn
i et Ex-område.
Målsetning: Kurset gir grunnleggende kunnskaper om
eksplosjonsfarlige områder og farer ved ferdsel og arbeid i disse.
Målgruppe: Ikke-elektrofaglig personell som skal ha adgang til eller
utføre arbeid i områder som det er eksplosjonsfare.

Målgruppe: Skiftledere, driftsoperatører, prosessoperatører,
maskinoperatører, vaktmestere, lærere og
vedlikeholdspersonell av forskjellige slag. Servicepersonell,
butikkansatte og bønder eller driftspersonell i landbruket er
også aktuelle grupper.
Språk:

Eksempelvis oljeplattform, prosessanlegg, raffineri, destilleri,
tankskip, silo, bensinstasjon eller et sted det kan forekomme
eksplosjonsfarlig atmosfære på grunn av gass, væskedamp eller støv.
Språk:

BFSN gass-kurs er også i ferd med å bli digitalisert, slik at man kan ta
kurset individuelt når det passer for deg. Dette arbeidet tar
beklageligvis litt tid og er relativt kostbart for BFSN.

Vårt mest populære e-læringskurs!
FSE F OR I N ST U RE T P E R SO N EL L MED
FØR STE H JE LP: K R 5 7 0 ,-

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk
opplæring for den som skal delta i betjening av elektriske
anlegg og elektrisk utstyr. jf. Elsikkerhet nr. 84 og FSE. Det
må i tillegg gis instruksjon og øvelse i de anleggene og det
elektriske utstyret vedkommende vil få adgang til. Det skal
ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf.
veiledning til §7 i FSE.

Kurset inneholder disse emnene:
● Bruk av arbeidsutstyr
● Arbeidsområder og krav til personell
● Risikovurdering
● HMS, ulykker og ansvar
● Direkte og bakenforliggende årsaker til ulykker
● Aktuelle lover og forskrifter
● Øvingsoppgaver
● Avsluttende test
Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For
håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst
nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset.

pc og mobiltelefon. Lær om hvordan du sikrer deg mot svindel og tap
av sensitiv informasjon.
Målsetning: Øke bevisstheten rundt informasjonssikkerhet og bruk av
datautstyr og internett både privat og i jobbsammenheng.
Målgruppe: Alle som håndterer datautstyr eller informasjon i løpet av
arbeidsdagen.
Språk:

