Holmön den 28 februari 2022

SAMS Webkurs – Kemiska halsorisker
– Repris nummer 2
Många hann inte med att se kursen i juni eller september 2020 och det har kommit förfrågningar
och att köra en andra repris. Därför kör vi denna kurs även i vår.
Det är en webbaserad utbildning med inspelade föreläsningar (8 st, 15-20 min). Varje föreläsning
är en PowerPoint-presentation med tal. Det går att ta paus, stoppa och se om när man vill helt
oberoende av andra deltagare. Kursen kommer att vara tillgänglig från v 17 – v20 (25/4 – 20/5).
Live on-line frågestunder ordnas under v 21. Tid och antal frågestunder avgörs när antal deltagare
är klart. Vid många deltagare blir det flera frågestunder. Frågestunderna blir med mindre grupper
via zoom.
Kursen kommer att finnas tillgänglig på en lösenordsskyddad sida på SAMS webplats
(www.samssverige.se) under Region Norr. Välj ”Om SAMS – Vår organisation – Region Norr –
Webkurs kemiska hälsorisker”. Efter anmälan erhåller du ett lösenord till sidan och senare även
tidpunkt och länk för frågestunden.

Innehåll
•
•
•
•
•
•
•

•

Modul 1. Introduktion
Modul 2. Kemikaliegrupper – Kolväten
Modul 3. Kemikaliegrupper – Gaser
Modul 4. Kemikaliegrupper – Syror/baser, metaller, asbest och kvarts
Modul 5. Aerosoler – Vad är det och vilka hälsorisker finns (ny)
Modul 6. Kemisk exponering
Modul 7. Direktvisande instrument organiska ämnen
Modul 8. Direktvisande instrument - aerosoler

Anmälan
Anmälan görs med e-post till Olle Nygren olle@damina.se. Ange i vilken SAMS-region du är
medlem. Efter anmälan får du en bekräftelse på anmälan med e-post. Veckan före kursen startar
får du en e-post med lösenord till kurssidan och senare länk till ett zoom-möt för frågestunden.
Välkommen
-- Olle
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