
 
 

 

Informasjon om obligatorisk sikkerhetskurs «Prosjekt Fareblind» for å jobbe på byggeplasser i Betonmast 

 
I Betonmast sin skadestatistikk, er våre samarbeidspartnere overrepresentert. Et godt gjennomført oppstartskurs skal 
gjøre nye medarbeidere i et prosjekt bevisste på hva som forventes av dem, hvordan de skal opptre og hvilke krav 
som gjelder. 

Med bakgrunn i dette har Betonmast besluttet å ta i bruk «Prosjekt Fareblind». Med kurset ønsker vi å heve den 
generelle HMS-kompetansen for alle som jobber i Betonmast og for Betonmast på våre prosjekter. 

Kurset er tilgjengelig på norsk, svensk, engelsk, polsk, litauisk, italiensk og spansk og tar ca. 30 minutter å 
gjennomføre. 

Når kurset er gjennomført og du har lagret resultatet vil Munio automatisk oppdatere oversikten i HMSREG. Denne vil 
da bli synlig for prosjektledelsen. 

Dette kurset gjelder på alle Betonmast AS sine byggeplasser. I tillegg til kurset, skal alle få prosjektspesifikk informasjon 
i forbindelse med innregistrering når man starter opp i et prosjekt. Dette blir gitt ved oppmøte på anleggskontoret i riggen 
på anleggskontoret. 

Registering og Innlogging (Munio): https://muniolms.com/r/34DG-HJLP-UWXZ 

Support 

For hjelp og support kan du sende epost eller ringe. Support hjelper deg med registrering, innlogging og lignende 
problemer. Tjenesten er tilgjengelig mandag til fredag 09-15. Support gis på skandinavisk eller engelsk. 

Epost: info@munio.no 

Telefon: 33 35 14 20. 

 

 
Information about mandatory safety course “Prosjekt Fareblind» for working at building sites in Betonmast 

Betonmast’s partners are over-represented in our injury statistics. A properly performed start-up course will make new 
employees on a project aware of what is expected of them, how they should behave and what requirements apply. 
Betonmast has established an e-learning course covering general and important principles of safety activities. With 
this course, we intend to increase the health and safety competence of everyone who works for Betonmast and on 
our projects. 

The course is available in Norwegian, Swedish, English Polish, Lithuanian, Italian and Spanish. The course takes 
about 30 minutes. 

When the course is completed and you have saved the result, Munio will automatically update the course Schedule in 
HMSREG. This schedule will be visible for the project management. 

This course is valid on all our construction sites. In addition to this course, everyone shall receive project-specific 
infor- mation upon arrival at the project. 

Registration an login (Munio): https://muniolms.com/r/34DG-HJLP-UWXZ 

Support 

For help and support, please call or email. Support can help with registration, login similar problems. The service is 
available Monday to Frida 09 to 15. Support is given in a Scandinavian language or English. 

Mail: info@munio.no 

Tel: 33 35 14 20
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Spørsmål Svar 

Vil «Trygt hjem» kurset fortsatt være 
gyldig for de som tidligere har tatt dette? 

Ja. Kurset vil fortsatt være gyldig i 3 år fra da man tok 
kurset. 

Hvor lenge er «Prosjekt fareblind» 
gyldig? 

Fareblind er gyldig i 2 år fra kurset sist er gjennomført, 
uansett hvor man har jobbet tidligere.  

Kurset kontrolleres mot ditt mobilnummer. Altså må 
bruker ha lagt inn gyldig mobilnummer i det kurset 
gjennomføres, og arbeidsgiver/foretak skal legge inn 
mobilnummer til alle ansatte for sitt foretak, i 
mannskapslisten. (Obligatorisk krav i dag) 

Vil det fortsatt være mulig å 
gjennomføre «Trygt hjem kurset»? 

I en liten overgangsperiode vil URL linken til «Trygt 
hjem» fortsatt fungere, men vi vil ikke anbefale at kurset 
gjennomføres i denne løsningen. 

Hvor lang tid tar det fra man har 
gjennomført «Prosjekt fareblind» til man 
vil se at kurset er gjennomført i 
HMSREG? 

Fra man har gjennomført kurset til det blir synlig, kan det 
ta inntil fire timer før det blir synlig i mannskapslisten. 
Hovedregelen er at UE legges til i mannskapslisten og 
gjennomfører kurset før man kommer på et nytt prosjekt. 

Hvor lang tid tar det før kurset blir synlig 
i mannskapslisten om en person har 
gjennomført kurset tidligere. F.eks for 
noen måneder siden? 

Dette blir synlig direkte i mannskapslisten. 

Hva skjer om man har gjennomført 
«Prosjekt Fareblind og bytter 
arbeidsgiver.  

Når man tar kurset første gang oppretter man et 
brukernavn med epost adresse og mobilnummer. Skulle 
man bytte arbeidsgiver i fremtiden anbefales det at man 
logger inn med mobilnummer, deretter oppdaterer man 
sin egen profil under innstillinger.  Her får man opp en 
toppmeny(fane) med navn «profil og konto» Her 
oppdaterer man navn på arbeidsgiver, og eventuelt 
epost adresse hvis man har dette gjennom arbeidsgiver. 
Illustrasjon nedenfor. 



Questions Answers 

Will the «Safe Home» 
course still be valid for those 
who have previously taken 
it? 

Yes. The course vill still be valid for 3 years from when you took the 
course. 

How long is «Prosjekt 
fareblind» valid? 

«Prosjekt fareblind» is valid for 2 years frem the last completion of 
the course, regardless of where you hav worked previously. 

The course is checket against your mobile number. In other words, 
the user muse have entered a valid mobile number in the course 
being carried out, and the employer must enter the mobile number 
for all employees for their enterprise in the crew list (HMSREG) 

Will it still be possible to 
complete the  
«Safe Home» course? 

During a smal transition period, the URL link to «Safe Home» will 
still work, but we will not recommend that the course is carried out 
in this solution. 

How long does it take from 
the time you have completed 
«Prosjekt Fareblind» until 
the course has been made 
visible in HMSREG  

From the time you have completed the course intil it becomes 
visible, it can take up to four hours before it becomes visible in 
HMSREG. The main rule is that the employer have added everyone 
to the crew list and completes the course before starting in a new 
construction site.  

How long does it take before 
the course becomes visible 
in the crew list if a person 
has completed the course 
previosly. For example, a 
few months ago? 

This becomes visible directly in the crew list, in HMSREG. 

What happens if you have 
completed the «Prosjekt 
Fareblind» and change 
employer?  

When you take the course for the first time, you create a username 
with an email adress and mobile number.  
Should you change employer in the future, it is recommended that 
you log in with your mobile number, then update your own profile 
user settings.  

Here  you get a top menu named profile and account. Here you 
update the name of your employer, and email address if you have 
that. Illustration below.  


