
   

 
 Dansk Optisk Selskab 
 Ingeniørhøjskolen I Århus • Dalgas Avenue 2 • DK-8000 Aarhus C • Danmark 
 BG Bank 9570 – 8412901 
 www.dops.dk 

Lasersikkerhedskursus – januar 2006 
Lasersikkerhed er et vigtigt emne alle der arbejder med lasere og lyskilder i vort daglige arbejde skal have 
uddannelse i. Emnet spænder imidlertid vidt og der kan være stor forskel på de specifikke behov hos 
organisationer, virksomheder etc.  

Dansk Optisk Selskab (DOPS) arrangerer derfor nu en række lasersikkerhedskurser. De enkelte kurser 
rettes mod specifikke områder der efterspørges i fx forskningslaboratorier i virksomheder eller på 
universiteter. Nederst findes en liste over de emner der er indeholdt i kurserne. Mangler der et emne som du 
eller din organisation efterspørger, er du velkommen til at kontakte undertegnede. Kurserne bør følges af 
sikkerhedsrepræsentanter med ansvar for lasersikkerhed, men andre interesserede kan også drage nytte af 
at deltage. 

Kurserne udbydes i samarbejde med det engelske konsulentfirma LaserMet, www.lasermet.com. Kurserne 
afholdes på engelsk. Kurserne varer 1 dag. 

Hvert af de foreslåede kurser gennemføres ved min 10 deltagere pr. kursus. Samtidigt er der et maksimum 
på 15 deltagere ved hvert kursus. Som en del af kurserne undervises i brug af programmet LaserSafe PC og 
der ydes en rabat på 15% ved køb af en enkeltbrugerlicens (normalpris £545; rabat ydes ligeledes på site 
licens – aftales individuelt). 

Liste over kurser 
Kursus I: Lasersikkerhed i forskningslaboratorier [Forskningscenter Risø, 9. januar 2006] 
• diodelasere (VIS/NIR) 
• pulsede lasere (ns, ps og fs) 
• gaslasere 
• faststoflasere 
Kursus II: Lasersikkerhed i forskningslaboratorier – telekom [COM, DTU, 11. januar 2006] 
• relevant for forskningslaboratorier og industrielle laboratorier 
Kursus III: Lasersikkerhed i forskningslaboratorier [NKT Research, 13. januar 2006] 
• Gentagelse af kursus I. 
Se i øvrigt oversigt fra LaserMet over kursets indhold. 

Priser 
Pris pr. kursus I, II eller III 
• DOPS-medlem:  kr. 2.000 
• Ikke medlem af DOPS:  kr. 3.000 
Priserne inkluderer kursusnoter, kursusbevis, frokost og kaffepauser. 
DOPS medlemskab kan være personligt, organisations- eller firmamedlemskab for at opnå rabat. 
Ved mere end to deltagere fra samme institution ydes en rabat på 15% på deltagergebyret. 

Tilmelding og tilmeldingsfrist 
Tilmelding kan ske via www.dops.dk eller direkte til: 

Peter E. Andersen, Forskningscenter Risø 
peter.andersen@risoe.dk (Subj: Laser safety – kursus #) 

Betaling til Jyske Bank, reg. nr. 8109, konto 000 1020 164, mærket ”DOPS psp 1700162-02” 

Det skal oplyses hvilket kursus man ønsker at tilmelde sig.  
Der tages forbehold for at et kursus må aflyses grundet manglende tilmelding med kort varsel. 

Tilmeldingsfrist: 30. december 2005. 
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