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Välkommen
som medlem!

MÅL
Föreningens syfte är att sprida kunskap bland medlemmarna, skapa 
olika forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling samt 
att verka för goda yrkesförutsättningar inom verksamhetsområdet. 

VISION 
SAMS ska vara den självklara föreningen och skapa ett mervärde 
för de som har arbetsmiljöfrågor som sitt huvudsakliga 
arbete. SAMS styrka är våra medlemmar. Vår vision är 
att arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna ska fungera så 
bra att vi inte längre behövs för det dagliga systematiska 
arbetsmiljöarbetet. SAMS medlemmar stöttar arbetsplatserna 
genom vår expertkunskap så att det blir enkelt och effektivt att 
arbeta med arbetsmiljöfrågorna. 

MISSION 
SAMS medlemmar medverkar till en sund och säker arbetsmiljö, 
så att anställda kan arbeta, trivas och må bra högt upp i 
åldrarna och arbetsplatserna följer det regelverk som finns för 
arbetsmiljön. SAMS tillvaratar alla de kompetenser som behövs 
för att gemensamt skapa en god arbetsmiljö. Inom SAMS 
stöttar vi varandra genom kollegialt utbyte i nätverk och arbetar 
tillsammans med kompetensutveckling. SAMS medlemmar 
arbetar tillsammans med chefer, anställda, skyddsombud och 
företagshälsa för att skapa en god arbetsmiljö.

STRATEGI 
SAMS arbetar för att organisera personer som aktivt arbetar 
med arbetsmiljöfrågorna, exempelvis arbetsmiljöingenjörer, 
arbetsmiljösamordnare, KMA-samordnare, BAS-U och -P, 
arbetsmiljöstrateger, arbetsmiljöspecialister och HSE-rådgivare 
i organisationer och företag. Även studenter som utbildar sig till 
arbetsmiljöingenjörer kan bli medlemmar i SAMS.

SAMS deltar och syns i sammanhang där arbetsmiljöfrågorna är i 
fokus: konferenser som Gilla Jobbet, Arbetsmiljöriksdagen, SSG- 
konferensen samt Arbetsmiljöverkets arrangemang.

KMA (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö), HSE (Health, Safety and Environment) 
BAS-U och BAS-P (Byggarbetsmiljösamordnare) 

Vår hemsida har mer information om SAMS: 
www.samssverige.se

föreningen som skapar
bättre arbetsmiljö

            Region norr

mail: sams.regionnord@samssverige.se
 kom med och påverka!



SAMS, Sveriges ArbetsMiljöSpecialister
SAMS organiserar specialister inom arbetsmiljö som arbetar
för sundare och säkrare arbetsplatser. Ett medlemskap i
SAMS innebär tillgång till ett stort nätverk med experter inom
arbetsmiljö samt mycket bra information på hemsidan.

Som medlem får du:
• Medlemstidningen SAMS Arbetsmiljö, 3 nr/år.
• Tillgång till diskussionsgrupp på Linkedin samt FAQ på hemsidan.
• Möjlighet att delta i föreningens utbildnings- och informations-

verksamhet.
• Inbjudan till regionala och lokala utbildningsdagar.
• Lokala medlemsträffar för ökat kunskapsutbyte.
• Tillgång till kontinuerligt uppdaterad lista över lediga jobb på

föreningens hemsida.
• Tillgång till ett kraftfullt nätverk som har ett brinnande intresse

för arbetsmiljöfrågor och gedigen kunskap om arbetsmiljö och det
regelverk som gäller.

Medlemsavgiften i SAMS Region Norr:

Medlem betalar    500 kr/år
Pensionär och studerande betalar    250 kr/år

REGIONER
SAMS är uppdelat i olika regioner med egna styrelser som
arbetar för att främja föreningens syfte med lokal verksamhet
och expertis.

SAMVERKAN OCH KONFERENSER
Föredrag och samverkan inom SAMS sprider kunskap och kompetens!

MEDLEMSTIDNING
SAMS ger ut en tidning 3 ggr per år och är en medlemsförmån
som sammanställs av föreningens medlemmar. På hemsidan finns
smakprov på de senaste utgåvorna.

LEDIGA JOBB
Det är gratis att annonsera lediga jobb. På hemsidan är det
enkelt att söka på olika jobb eller vilka platser som erbjuder jobb.
Ytterligare en viktig medlemsförmån!

Olika sätt att öka kunskapen om 
arbetsmiljöfrågor!
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Hjälp dig själv:
l.  Kunskap. Sök information 

om bra arbetsmiljöer och 
hur du kan göra dem ännu 
bättre.

2.  Bli medlem. SAMS ökar 
kunskapsbanken radikalt.

3.  Empati. Ta initiativ och 
hjälp andra att öka 
sin kunskapsbas. Ditt 
engagemang stärker!

4.  Aktivitet. Håll föredrag 
och var aktiv i föreningen.

5.  Mod. Var orädd! Dela med 
dig av dina erfarenheter 
och utgå inte från att 
”alla andra” vet mer.

Hjälp andra:
l.  Bli medlem. Träffa 

experter och 
specialister inom 
arbetsmiljöområdet.

2.  Dela din kunskap för 
att hjälpa både dig 
själv och andra.

3.  Lyssna när andra 
förmedlar utmaningar 
de mött.

4.  När Du ser ett 
speciellt behov, gör 
allt du kan för att 
samarbeta för att 
fylla det behovet. 
Tillsammans kan vi 
åstadkomma mer!


