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Yrkeshögskoleutbildning Arbetsmiljöingenjör 440 yhp 
 

Arbetsledning, Projektledning och Kommunikation 35 yhp 

Syftet med kursen är att ge de studerande verktygen inom projektmetodik för en framgångsrik projektledning, 

arbetsledning och kommunikation och att introducera de studerande i en praktisk användning av dessa verktyg. Kursen 

syftar även till att skapa förståelse för hur grupper utvecklas och hur medlemmar samverkar inom gruppen, här ingår också 

arbetsledning. Syftet är också att få den studerande att inse vikten av att kunna samarbeta i olika konstellationer och att de 

ska se ett mervärde i detta. 

Arbetsmiljö och säkerhet 40 yhp 

Syftet med kursen är att ge den studerande förutsättningar för att hantera säkerhetsrisker i sin framtida yrkesutövning 

samt att den studerande ska bli väl förtrogen med gällande lagar och föreskrifter som är rådande inom området 

Arbetsmiljösäkerhet. Ytterligare syfte är att ge den studerande verktyg för att identifiera risker och vidta åtgärder i olika 

typer av verksamheter samt insikt i betydelsen av en säkerhetsfrämjande kultur på arbetsplatsen. Kursen ger fördjupade 

kunskaper för att agera i rollen som BAS-P/U samt certifiering för Arbete på Väg 1-3 A & B. 

Arbetsmiljöarbetets styrning 25 yhp 

Syftet med kursen är att den studerande ska bli väl förtrogen med arbetsmiljölagstiftningen och dess regelverk samt 

arbetsmiljöarbetets organisering och hur detta inordnas i arbetsgivarnas verksamhet. Syftet med kursen är även att den 

studerande ska bli förtrogen med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Arbetsmiljökunskap 20 yhp 

Kursen syftar till att introducera den studerande i dennes blivande yrkesroll och hur arbetsmiljöarbetet bedrivs samt en 

inblick i de organisationer som är verksamma inom arbetsmiljöområdet. Ytterligare syfte är att den studerande ska stärkas i 

de övergripande ämnen som under utbildningen är återkommande. 

Belastningsergonomiska arbetsmiljöfaktorer 35 yhp 

Syftet med kursen är att ge den studerande förutsättningar för att arbeta med belastningsergonomi i sin framtida 

yrkesutövning. Syftet med kursen är även att den studerande ska bli förtrogen med området arbetsfysiologi. Kursen 

avslutas med fördjupade kunskaper och certifiering för HLR med hjärtstartare 

Examensarbete 35 yhp 

Syftet med kursen är att den studerande självständigt ska genomföra en studie, utredning eller ett arbete baserat på 

Lärande i Arbete 3 genom att på ett vetenskapligt och källkritiskt förhållningssätt kunna använda, tillämpa, värdera och 

vidareutveckla de avancerade kunskaper som förvärvats under utbildningen. Den studerande ska skriva ett arbete utifrån 
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krav på struktur, formalia och språkhantering samt presentera och försvara sitt arbete samt analysera ett annat 

examensarbete och som opponent formulera relevant och konstruktiv kritik 

Fysikaliska arbetsmiljöfaktorer 35 yhp 

Syftet med kursen är att den studerande ska bli förtrogen med fysikaliska arbetsmiljöfaktorer och även att den studerande 

ska bli förtrogen med lagar, föreskrifter och standarder som berör fysikaliska hälsorisker. 

Kemiska arbetsmiljöfaktorer 35 yhp 

Syftet med kursen är att den studerande ska bli förtrogen med lagar, föreskrifter och standarder som berör kemiska 

hälsorisker. Kursen avslutas med fördjupade kunskaper och certifiering för "Heta arbeten" 

Lärande i Arbete 1, 40 yhp 

Kursen syftar till att den studerande ska utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser vad gäller de delar som 

utbildningen tidigare behandlat genom ett verklighetsbaserat praktiskt lärande. Syftet med kursen är även att ge den 

studerande en ökad förståelse för branschen och dess krav på den studerande i dennes framtida yrkesroll samt att den 

studerande ska få ta en aktiv roll på ett företag. 

Lärande i Arbete 2, 40 yhp 

Syftet med kursen är att den studerande på en fördjupad nivå ska utveckla och tillämpa sina kunskaper, färdigheter och 

kompetenser genom att verka vid en arbetsplats i rollen som Arbetsmiljöingenjör 

Lärande i Arbete 3 – Fördjupning 50 Yhp 

Syftet med kursen är att den studerande på en fördjupad nivå ska utveckla och tillämpa sina kunskaper, färdigheter och 

kompetenser inom något av områdena arbetsmiljöarbete, revision, hälsa, säkerhet, inomhusmiljö, produktion, industri eller 

logistik genom att verka vid en arbetsplats inom någon av de aktuella yrkesrollerna och därigenom erhålla 

spetskompetenser inom det specificerade området. 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 35 yhp 

Syftet med kursen är att den studerande ska få fördjupande kunskaper om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer 

och få en förståelse för hur dessa frågor kan integreras i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Den studerande skall även bli 

förtrogen med lagar, föreskrifter och standarder som berör psykosociala hälsorisker. 

Yttre miljö 15 yhp 

Syftet med kursen är att den studerande ska bli förtrogen med sambandet mellan arbetsmiljö och yttre miljö. Syftet är även 

att den studerande ska tolka lagar, föreskrifter och standarder som berör yttre miljö. Syftet är även att ge den studerande 

en fördjupning inom OHSAS 18001. 

Utbildningen bedrivs i samarbete mellan TCC och Stiftelsen Yrkeshögskolan i Sverige     

                                                                   

För mer information, kontakta: 

Katarina Martinsdotter Frohm, Verksamhetsutvecklare tel 070-6320710 
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