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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. 

1 
Velg innstillinger 

2 
Oppdater navn på arbeidsgiver 

3 
Velg konto for å oppdatere e-post adresse 


