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Europeiska nätverket för utbildning och fortbildning i arbetsmiljö
European Network Education and Training in
Occupational Safety and Health
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Det europeiska nätverket för utbildning och fortbildning i
arbetsmiljö (Enetosh – European Network Education and
Training in Occupational Safety and Health) är den första
och för närvarande enda plattformen för systematiskt utbyte
av kunskaper i frågor som rör utbildning och fortbildning i
arbetsmiljö.
Nätverket upprättades med ekonomiskt stöd från Europeiska
kommissionen inom ramen för Leonardo da Vinci-programmet från oktober 2005 till september 2007. Från början deltog
13 partner från 10 länder i projektet.
I dag deltar mer än 40 partner från 16 europeiska länder samt
Sydkorea i Enetosh. Samordnare för nätverket är institutet
för arbetsmiljö (Institut Arbeit und Gesundheit) under den
lagstadgade tyska olycksfallsförsäkringen (DGUV – Deutsche
Gesetzliche Unfallsversicherung).

EXPERTFORUM
för de olika nivåerna i utbildningssystemet
Arbetsmiljöexperter

forum

Förskola/grundskola
Grundläggande yrkesutbildning
Högskoleutbildning
Yrkesinriktad fortbildning
Livslångt lärande

Utbildningsexperter

Tanken att säkerhet och hälsa är en central del av livslångt lärande
är ledstjärnan för Enetosh arbete. Därför omfattar nätverket utbildning på alla nivåer – från förskola till grundskola, grundläggande
yrkesutbildning, högskoleutbildning och yrkesinriktad fortbildning.

MÅLGRUPPER
• Föreläsare och utbildare från olycksfallsförsäkringsanstalter i
Europa.
• Utbildningspersonal inom allmän och yrkesinriktad utbildning
(förskolepersonal, lärare, handledare, universitetslärare och
fristående utbildare).
• Kunskapsförmedlare och politiska beslutsfattare (företrädare för
organisationer, ministerier, arbetsmarknadens parter och Europeiska kommissionen).

MÅL
Nätverket arbetar mot följande mål:
1.

Gemensam kvalitetssäkring av utbildning
och fortbildning i arbetsmiljö i Europa.

2. En god integrering av arbetsmiljö i
utbildningssystemet.
3. Aktiv kunskapsdelning mellan arbetsmiljöexperter och utbildningsexperter.

PRODUKTER

en rekommendation och utbildningsanstalter kan använda den vid
rekrytering av personal eller utbildning av utbildare.

ENETOSH Internetportal
Över 400 exempel på GOD PRAXIS från Europa och övriga världen –
VERKTYGSLÅDA med innovativa metoder och medier • VEM ÄR VEM
– översikt över experter på utbildning och fortbildning i arbetsmiljö
• Information om andra nätverk • Aktuella teman • Onlineutbildning
• Evenemang m.m.

Training & Innovation
Training & Innovation är ett internationellt, årligen återkommande
evenemang som handlar om nyskapande teman och metoder inom
hela utbildningsområdet och hålls vid institutet för arbetsmiljö i
Dresden.

ENETOSH kompetensstandard
Enetosh kompetensstandard ska höja kvaliteten på handledare och
utbildare på arbetsmiljöområdet i Europa. Standarden omfattar
följande kompetensområden: utbildning av utbildare – arbetsmiljö
– hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen – arbetsmiljöledning.
Enetosh kompetensstandard är erkänd av 14 inrättningar från 10 europeiska länder och finns på 11 språk. Standarden ska betraktas som

PARTNER I ENETOSH-NÄTVERKET
CIVOP – Centrum för utbildning, information och service på arbetsmiljöområdet, Tjeckien • BAR U&F – Branscharbetsmiljörådet Undervisning och Forskning, Danmark
• Leuphana-universitetet i Lüneburg, Tyskland • BG BAU – Institutet för lagstadgad
olycksfallsförsäkring och förebyggande i byggbranschen, Tyskland • BGW – Institutet för lagstadgad olycksfallsförsäkring och förebyggande inom hälso- och sjukvården, Tyskland • ISPESL – Nationella arbetsmiljöinstitutet, Italien • LDRMT – Nationella myndigheten för arbetsmarknadsutbildning, Litauen • Safety Science Group
vid tekniska universitetet i Delft, Nederländerna • AUVA – Allmänna olycksfallsförsäkringsanstalten, Österrike • NIOM – Nofer-institutet för arbetsmedicin, Polen • FIOH
– Arbetshälsoinstitutet, Finland • ISGÜM – Arbetsmiljöcentrumet, Turkiet • CIOP-PIB –
Centrala arbetsskyddsinstitutet – Nationella forskningsinstitutet, Polen • Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen för offentliga sektorn, Nordrhein-Westfalen, Tyskland •
BAuA – Federala arbetsmiljöinstitutet, Tyskland • DGB Bildungswerk, Tyskland • LAS
– Arbetsmiljöinspektionen i Brandenburg, Tyskland • HSL – Arbetsmiljölaboratoriet,
Storbritannien • MOSHA – Makedoniska arbetsmiljömyndigheten • BMASK – Federa-

LEONARDO Award 2009:
Innovation in practice

la ministeriet för arbetsmarknad, socialpolitik och konsumentskydd, arbetsmiljöinspektionen, Österrike • HTL Donaustadt, Österrike • TÜV SÜD,
Tyskland • Universitetet i Hannover, vidareutbildning i ergonomi och
arbetsrelationer, Tyskland • VUBP – Institutet för arbetsmiljöforskning,
p.r.i., Tjeckien • Universitetet i Nottingham, institutet för arbete, hälsa och
organisationer, Storbritannien • Prevent, Belgien • SUVA – Schweiziska
olycksfallsförsäkringsanstalten • ROMTENS-stiftelsen, Rumänien • AIAS –
Italienska sammanslutningen för yrkesverksamma på arbetsmiljöområdet
• AWO – Delstatsorganisationen i Sachsen, Tyskland • Alfredo Soeiro, universitetet i Porto, Portugal • Luis freitas, Lusofona-universitetet, Portugal •
Manuel Maduro Roxo, Portugal • EFBWW – Europeiska bygg- och träarbetarförbundet • Universitetet i München, institutet för arbets-, social- och
miljömedicin, Tyskland • KOSHA – Koreanska arbetsmiljöbyrån • Institutet
för lagstadgad olycksfallsförsäkring och förebyggande inom maskin- och
metallindustrin, Tyskland • Institutet för säkerhets- och miljöteknik vid

fakulteten för teknik och materialvetenskap i Trnava, Slovakiens tekniska universitet • FTF – Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
(facklig tjänstemannaorganisation), Danmark • Hansenberg-skolan, Danmark • Tekniska universitetet Gheorghe Asachi, Rumänien • Universitetet i
Hamburg, fakulteten för pedagogik, psykologi och kinesiologi, Tyskland.
ENETOSH är partner i det europeiska nätverket av organisationer för
yrkesverksamma på arbetsmiljöområdet (ENSHPO – European Network
for Safety and Health Professional Organisations) och i det globala nätverket för Robert W. Campbell Award, National Safety Council (NSC), USA.
Samordnare för ENETOSH: institutet för arbetsmiljö (Institut Arbeit und
Gesundheit) under den lagstadgade tyska olycksfallsförsäkringen (DGUV
– Deutsche Gesetzliche Unfallsversicherung)
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