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Digitale kurstilbud 
Gjennom vår kursplattform leves flere digitale kurs relatert til arbeidsmiljø og 
internkontroll. 

Målet er å levere de lovpålagte HMS-kursene på en måte som oppleves 
relevant, effektivt og opplysende for deltakeren. Det er også en klar intensjon 
fra lovgiver at opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal tilpasses 
den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold. 

Kursene koster fra Kr. 2 495,- til Kr. 3 995,- pr. kursplass.  

Arbeidet med oppsett av kurs for din virksomhet vil ikke medføre ekstra 
kostnader, vi håper heller dere vil velge å ta flere kurs hos oss i fremtiden. 

 

Fordeler med opplæringsformen 
• Lett tilgjengelig på internett, ingen nedlastning nødvendig. 
• Fleksibel gjennomføring, tilgjengelig i 12 måneder. 
• Mulighet for fordypning i enkelt emner ved interesse. 
• Inneholder opplysende statistikker og resultater fra de sist publiserte arbeidsmiljøundersøkelsene for egen bransje/næring. 
• Nylige relevante endringer i lovverket og samfunnet vektlegges. 
• God forståelse av praktisk HMS-arbeid gjennom interaktivitet og Caseoppgaver. 
• Kunnskapstester og egenevaluering for å sikre at kunnskapsmålene oppnås. 
• Kursbevis som dokumentasjon på gjennomført opplæring. 
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HMS Kurs for ledere 
  

Målgruppe  
  
Opplæringer retter seg hovedsakelig mot dem med et arbeidsgiveransvar som jf. arbeidsmiljøloven § 3-5 må gjennomføre opplæring og dokumentere opplæring innen helse, 
miljø og sikkerhetsarbeid. 
 
Med bransjerettet og oppdatert innhold vil kurset også være svært godt egnet til dem som trenger et «oppfriskningskurs». 

Opplæringens innhold 
 

 
Obligatoriske hovedmennene er: 
 

- Regelverket 
- Roller, ansvar og oppgaver 
- Organisatoriske forhold 
- Psykososiale forhold 
- Fysiske forhold 
- Inkluderende arbeidsliv 
- Motiverende ledelse 
- Følger og straff 
- Systematisk HMS-arbeid 

 
 
 

 
Opplæringen gir kursdeltakeren grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen følgende punkter: 
 

• Kunnskap om samfunnsmessige og bedriftsøkonomiske fordeler med et godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 
• Se, tenke og handle slik at velferd og helse-, miljø- og sikkerhet blir ivaretatt. 
• Integrere helse-, miljø- og sikkerhet i planleggings-, beslutnings- og omstillingsprosesser. 
• Kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer, og hvordan de har innvirkning på de ansattes fysiske og psykiske helse. 
• Gjennomføre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet gjennom dialog, medvirkning og samarbeid. 
• Hva systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer, hvilke krav som stilles og hvordan tilpasse dette i egen virksomhet. 

 

Innhold i hver enkelt emne vil variere med virksomhetens størrelse, bransje og risikoforhold. Tilhører man en bransje der det er høy risiko for eksempelvis for at ansatte kan bli utsatt for vold og 
trusler vil dette bli gjennomgående vektlagt.  
 
Det vil også kunne bli inkludert tilleggsemner, f.eks. om man tilhører en bestemt type virksomhet eller over et visst antall ansatte inkluderer vi frivillige emner som «Motiverende ledelse» o.l. 
Felles for alle emner er at du som kursdeltaker vil bli orientert om krav knyttet til emne og status innen din næring, hvordan antall ansatte påvirker forhold i din virksomhet osv. 

Opplæringsvarighet 
 

  
Også opplæringens varighet påvirkes naturlignok av virksomhetens art, størrelse og risikoforhold.  
 
Har man gjennomført opplæringen tidligere vil dette også kunne ha innvirkning på gjennomføringstiden. 
 
Siden Arbeidstilsynet aktivt har gått ut og advart mot kurstilbydere som reklamerer med opplæring på «120 minutter» osv. er det viktig for oss å understreke at dette er et fullverdig kurs. Tilhører 
man en virksomhet med høy risiko må man beregne å bruke litt tid. 
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HMS Grunnkurs 
  

Målgruppe  
  
Opplæringen retter seg mot dem som har en sentral rolle i HMS-arbeidet, men som hverken er AMU medlem eller verneombud. Typiske funksjoner som deltar på dette kurset er 
HMS-Ansvarlig, Kvalitetssjefer, HR-personell o.l. 
 
Opplæringen imøtekommer krav til HMS-opplæring iht. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18.Opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg 
og 3-19.Varighet av opplæringen av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Det vil bli gjenspeilet i kursets kompetansekrav og referanser. 
 
Med bransjerettet og oppdatert innehold vil kurset også være svært godt egnet til dem som trenger et «oppfriskningskurs».  

Opplæringens innhold 
 

 
Obligatoriske hovedmennene er: 
 

- Regelverket 
- Roller, ansvar og oppgaver 
- Organisatoriske forhold 
- Psykososiale forhold 
- Fysiske forhold 
- Inkluderende arbeidsliv 
- Følger og straff 
- Systematisk HMS-arbeid 
- Praktisk HMS-arbeid 

 
 
 

 
Opplæringen gir kursdeltakeren grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen følgende punkter: 
 

• Kjennskap til arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og regler. 
• Forstå hva «fullt forsvarlig arbeidsmiljø» innebærer i egen virksomhet. 
• Kjenne de ulike rollene i HMS-arbeidet og deres ansvar og myndighet.  
• Kunnskap om det løpende helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet basert på bred medvirkning, god dokumentasjon og systematikk. 
• Kunne gjennomføre en enkel risikovurdering av fysiske, psykiske og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet. 
• Du skal kunne identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykisk og organisatorisk arbeidsmiljø i egen virksomhet. 
• Kursdeltaker skal kunne identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorene på egen arbeidsplass for å kunne redusere og 

forebygge skader og ulykker, blant annet når det gjelder ergonomi, støy og inneklima. 
 
Er hensiktsmessig vil det også bli gitt opplæring om helsefarer i forbindelse med bruk av kjemiske stoffer og biologisk materiale. 
 
Innhold i hver enkelt emne vil variere med virksomhetens størrelse, bransje og risikoforhold. Tilhører man en bransje der det er høy risiko for eksempelvis for at ansatte kan bli utsatt for vold og 
trusler vil dette bli gjennomgående vektlagt.  
 
Felles for alle emner er at du som kursdeltaker vil bli orientert om krav knyttet til emne og status innen sin næring, hvordan antall ansatte påvirker forhold i din virksomhet osv. 

Opplæringsvarighet 
 

  
Også opplæringens varighet påvirkes naturlignok av virksomhetens art, størrelse og risikoforhold.  
 
Har man gjennomført opplæringen tidligere vil dette også kunne ha innvirkning på gjennomføringstiden. 
 
Fordi kurset bygger på kompetansekrav for Verneombud/AMU er også opplæringens varighet tema for en evt. forsvarlighetsvurdering vedrørende «kortere opplæring enn 40 timer» jf. forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. Mer informasjon fremkommer i kurset. Og trenger kun bli tatt hensyn til dersom kursdeltakeren ønsker å få dokumentasjon på oppnådd 
kompetansekrav for Verneombud/AMU deltakere. 
 

 



 
PLUSOFFICE – KURS & KOMPETANSE | Digitale kurs 

HMS Grunnkurs for medlemmer av arbeidsmiljøutvalget 
  

Målgruppe  
  
Opplæringen retter seg mot medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU). Hovedsakelig arbeidsgivers representanter, verneombud vil innfri opplærings krav gjennom «HMS 
Grunnkurs for verneombud». Medlemmer av AMU skal gjennomføre opplæring i Helse, miljø og sikkerhet jf. arbeidsmiljøloven § 7-4 (§ 6-5).  
 
Opplæringen imøtekommer krav til HMS-opplæring iht. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18. Opplæring av … medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og 3-
19.Varighet av opplæringen av … medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.  
 
Med bransjerettet og oppdatert innehold vil kurset også være svært godt egnet til dem som trenger et «oppfriskningskurs». For medlemmer av AMU anbefales opplæring 
gjennomført minst hver annet år. 

Opplæringens innhold 
 

 
Obligatoriske hovedmennene er: 
 

- Regelverket 
- Roller, ansvar og oppgaver 
- Organisatoriske forhold 
- Psykososiale forhold 
- Fysiske forhold 
- Inkluderende arbeidsliv 
- Følger og straff 
- Systematisk HMS-arbeid 
- Praktisk HMS-arbeid 

 
 
 

 
Opplæringen gir kursdeltakeren grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen følgende punkter: 
 

• Kjennskap til arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og regler. 
• Forstå hva «fullt forsvarlig arbeidsmiljø» innebærer i egen virksomhet. 
• Kjenne de ulike rollene i HMS-arbeidet og deres ansvar og myndighet.  
• Kunnskap om det løpende helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet basert på bred medvirkning, god dokumentasjon og systematikk. 
• Kunne gjennomføre en enkel risikovurdering av fysiske, psykiske og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet. 
• Du skal kunne identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykisk og organisatorisk arbeidsmiljø i egen virksomhet. 
• Kursdeltaker skal kunne identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorene på egen arbeidsplass for å kunne redusere og 

forebygge skader og ulykker, blant annet når det gjelder ergonomi, støy og inneklima. 
 
Er hensiktsmessig vil det også bli gitt opplæring om helsefarer i forbindelse med bruk av kjemiske stoffer og biologisk materiale. 
 
Innhold i hver enkelt emne vil variere med virksomhetens størrelse, bransje og risikoforhold. Tilhører man en bransje der det er høy risiko for eksempelvis for at ansatte kan bli utsatt for vold og 
trusler vil dette bli gjennomgående vektlagt.  
 
Felles for alle emner er at du som kursdeltaker vil bli orientert om krav knyttet til emne og status innen sin næring, hvordan antall ansatte påvirker forhold i din virksomhet osv. 

Opplæringsvarighet 
 

  
Også opplæringens varighet påvirkes naturlignok av virksomhetens art, størrelse og risikoforhold. Har man gjennomført opplæringen tidligere vil dette også kunne ha innvirkning på 
gjennomføringstiden. Kurset er kategorisert som «kortere opplæring enn 40 timer» jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. Forskriften åpner for opplæring kortere enn 40 timer 
når dette vurderes som forsvarlig.  Bakgrunn for forsvarlighetsvurderingen i forhold til dette kurset er blant annet at opplæringen tilpasses virksomheten. Det er derfor gjennomgående fokus på å 
imøtekomme «problemenes karakter og omfang». Ved bestilling vil vår Kurskoordinator gjøre klar nødvendig dokumentasjon i form av en «Avtale om kortere opplæring (Forsvarlighetsvurdering)» 
tilpasset virksomheten dersom ønskelig.  
 
Siden Arbeidstilsynet aktivt har gått ut og advart mot kurstilbydere som reklamerer med opplæring på «120 minutter». Derfor er det viktig for oss å understreke at dette ikke er et «slikt kurs» men et 
fullverdig kurs som dekker opplæringskravene. 
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HMS Grunnkurs for Hovedverneombud 
  

Målgruppe  
  
Opplæringen retter seg mot virksomhetens Hovedverneombud som jf. arbeidsmiljøloven § 6-5 skal gjennomføre opplæring i Helse, miljø og sikkerhet. Opplæringen 
imøtekommer krav til HMS-opplæring iht. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18.Opplæring av verneombud... og 3-19.Varighet av opplæringen av 
verneombud...  
 
Med bransjerettet og oppdatert innehold vil kurset også være svært godt egnet til dem som trenger et «oppfriskningskurs». For verneombud anbefales opplæring gjennomført 
minst hver annet år. 

Opplæringens innhold 
 

 
Obligatoriske hovedmennene er: 
 

- Regelverket 
- Roller, ansvar og oppgaver 
- Organisatoriske forhold 
- Psykososiale forhold 
- Fysiske forhold 
- Inkluderende arbeidsliv 
- Følger og straff 
- Systematisk HMS-arbeid 
- Praktisk HMS-arbeid 

 
 
 

 
Opplæringen gir kursdeltakeren grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen følgende punkter: 
 

• Kjennskap til arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og regler. 
• Forstå hva «fullt forsvarlig arbeidsmiljø» innebærer i egen virksomhet. 
• Kjenne de ulike rollene i HMS-arbeidet og deres ansvar og myndighet.  
• Kunnskap om det løpende helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet basert på bred medvirkning, god dokumentasjon og systematikk. 
• Kunne gjennomføre en enkel risikovurdering av fysiske, psykiske og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet. 
• Du skal kunne identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykisk og organisatorisk arbeidsmiljø i egen virksomhet. 
• Kursdeltaker skal kunne identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorene på egen arbeidsplass for å kunne redusere og 

forebygge skader og ulykker, blant annet når det gjelder ergonomi, støy og inneklima. 
 
Er hensiktsmessig vil det også bli gitt opplæring om helsefarer i forbindelse med bruk av kjemiske stoffer og biologisk materiale. 
I tillegg vil Hovedverneombudet få den opplæring som er nødvendig for å utføre oppgavene iht. Forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 3-5.Hovedverneombudet. 
 
Innhold i hver enkelt emne vil variere med virksomhetens størrelse, bransje og risikoforhold. Tilhører man en bransje der det er høy risiko for eksempelvis for at ansatte kan bli utsatt for vold og 
trusler vil dette bli gjennomgående vektlagt.  
 
Felles for alle emner er at du som kursdeltaker vil bli orientert om krav knyttet til emne og status innen sin næring, hvordan antall ansatte påvirker forhold i din virksomhet osv. 

Opplæringsvarighet 
 

  
Også opplæringens varighet påvirkes naturlignok av virksomhetens art, størrelse og risikoforhold. Har man gjennomført opplæringen tidligere vil dette også kunne ha innvirkning på 
gjennomføringstiden. Kurset er kategorisert som «kortere opplæring enn 40 timer» jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. Forskriften åpner for opplæring kortere enn 40 timer 
når dette vurderes som forsvarlig.  Bakgrunn for forsvarlighetsvurderingen i forhold til dette kurset er blant annet at opplæringen tilpasses virksomheten. Det er derfor gjennomgående fokus på å 
imøtekomme «problemenes karakter og omfang». Ved bestilling vil vår Kurskoordinator gjøre klar nødvendig dokumentasjon i form av en «Avtale om kortere opplæring (Forsvarlighetsvurdering)» 
tilpasset virksomheten dersom ønskelig.  
 
Siden Arbeidstilsynet aktivt har gått ut og advart mot kurstilbydere som reklamerer med opplæring på «120 minutter». Derfor er det viktig for oss å understreke at dette ikke er et «slikt kurs» men et 
fullverdig kurs som dekker opplæringskravene. 
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HMS Grunnkurs for Verneombud 
  

Målgruppe  
  
Opplæringen retter seg mot virksomhetens Verneombud som jf. arbeidsmiljøloven § 6-5 skal gjennomføre opplæring i Helse, miljø og sikkerhet. Opplæringen imøtekommer krav 
til HMS-opplæring iht. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18.Opplæring av verneombud... og 3-19.Varighet av opplæringen av verneombud...  
 
Med bransjerettet og oppdatert innehold vil kurset også være svært godt egnet til dem som trenger et «oppfriskningskurs». For verneombud anbefales opplæring gjennomført 
minst hver annet år. 

Opplæringens innhold 
 

 
Obligatoriske hovedmennene er: 
 

- Regelverket 
- Roller, ansvar og oppgaver 
- Organisatoriske forhold 
- Psykososiale forhold 
- Fysiske forhold 
- Inkluderende arbeidsliv 
- Følger og straff 
- Systematisk HMS-arbeid 
- Praktisk HMS-arbeid 

 
 
 

 
Opplæringen gir kursdeltakeren grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen følgende punkter: 
 

• Kjennskap til arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og regler. 
• Forstå hva «fullt forsvarlig arbeidsmiljø» innebærer i egen virksomhet. 
• Kjenne de ulike rollene i HMS-arbeidet og deres ansvar og myndighet.  
• Kunnskap om det løpende helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet basert på bred medvirkning, god dokumentasjon og systematikk. 
• Kunne gjennomføre en enkel risikovurdering av fysiske, psykiske og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet. 
• Du skal kunne identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykisk og organisatorisk arbeidsmiljø i egen virksomhet. 
• Kursdeltaker skal kunne identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorene på egen arbeidsplass for å kunne redusere og 

forebygge skader og ulykker, blant annet når det gjelder ergonomi, støy og inneklima. 
 
Er hensiktsmessig vil det også bli gitt opplæring om helsefarer i forbindelse med bruk av kjemiske stoffer og biologisk materiale. 
 
Innhold i hver enkelt emne vil variere med virksomhetens størrelse, bransje og risikoforhold. Tilhører man en bransje der det er høy risiko for eksempelvis for at ansatte kan bli utsatt for vold og 
trusler vil dette bli gjennomgående vektlagt.  
 
Felles for alle emner er at du som kursdeltaker vil bli orientert om krav knyttet til emne og status innen sin næring, hvordan antall ansatte påvirker forhold i din virksomhet osv. 

Opplæringsvarighet 
 

  
Også opplæringens varighet påvirkes naturlignok av virksomhetens art, størrelse og risikoforhold. Har man gjennomført opplæringen tidligere vil dette også kunne ha innvirkning på 
gjennomføringstiden. Kurset er kategorisert som «kortere opplæring enn 40 timer» jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. Forskriften åpner for opplæring kortere enn 40 timer 
når dette vurderes som forsvarlig.  Bakgrunn for forsvarlighetsvurderingen i forhold til dette kurset er blant annet at opplæringen tilpasses virksomheten. Det er derfor gjennomgående fokus på å 
imøtekomme «problemenes karakter og omfang». Ved bestilling vil vår Kurskoordinator gjøre klar nødvendig dokumentasjon i form av en «Avtale om kortere opplæring (Forsvarlighetsvurdering)» 
tilpasset virksomheten dersom ønskelig.  
 
Siden Arbeidstilsynet aktivt har gått ut og advart mot kurstilbydere som reklamerer med opplæring på «120 minutter». Derfor er det viktig for oss å understreke at dette ikke er et «slikt kurs» men et 
fullverdig kurs som dekker opplæringskravene. 
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  Opplæring tilpasset din virksomhet 
Vi har utviklet «kursoppsett» til utvalgte bransjer og virksomhetsstørrelser. 
Målgruppen for våre kurs gjenspeiler virksomheter vi i dag også leverer 
systemer til. 

Hovedinndelingen av våre kurs er gjort basert på næring. Pr. i dag leverer vi 
kurs for 18 ulike næringer. 

Noen lovkrav styres også på spesifikke bransjekoder, og selv innen samme 
næring finnes det ulike problemområder som må vektlegges. Vi tar derfor 
også hensyn til bransjekoden når vi setter opp kurset for den enkelte 
virksomhet. 

Antall ansatte som arbeider i virksomheten har også innvirkning på flere 
faktorer i arbeidsmiljøet og krav i lovverket. Det gjøres derfor ytterligere 
tilpasninger i oppsett og innhold basert på virksomhetens størrelse. 

Kursdeltakerens rolle og andre lokale forhold i virksomheten er siste faktor vi 
tar hensyn til når vi setter opp kurset.  

Kurset retter seg mot «deg» og «din» virksomhet. Og dette er gjennomgående 
i hele kurset. Vi opplyser når et tema tas opp på generelt grunnlag eller om 
det er spesielt aktuelt for «din virksomhet» eller «deg som verneombud». 
Firmanavn og andre detaljer om virksomheten blir også gjennomgående 
benyttet ved illustrasjon av slike aktuelle temaer. Vi ønsker at kurset skal 
oppleves som et «internkurs». 
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Oppsett av digitale kurs i kursplattformen 

 
 

  
1 - Oppsett av kurset 

Vår Kurskoordinator utfører oppsett av kursene for den aktuelle 
virksomheten i kursplattformen og sender innloggingsinformasjon til 
kunde. 

Innloggingsinformasjon oversendes kontaktperson hos kunde. Da det 
ikke alltid er kjent på bestillingstidspunkt «hvem» som skal 
gjennomføre opplæringen gis tilgang eksempelvis i form av en unik 
adgangskode pr. deltaker. Deltakeren fyller selv ut personlige 
opplysninger som navn, e-post, rolle osv. innledningsvis i kurset. 

 

2 - Tilgang og gjennomføring 
Kursdeltakeren vil få innloggingsinformasjon som benyttes for å få 
tilgang til sin «kursplass».  

Kursplassen vil være tilgjengelig i minst 12. mnd., med mindre annet 
er avtalt.  

Kurset kan gjennomføres sammenhengende eller fordelt over en 
lengre periode. Tar kursdeltakeren et avbrekk fra 
kursgjennomføringen vil han/hun kunne logge seg inn og forsete 
kurset fra der de avsluttet sist. 
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Oppbygning og elementer i kurset 
Alle kurs starter med en innledende del der PlusOffice innhenter opplysninger som er 
viktig for gjennomføringen og kursdeltakeren får praktisk informasjon om kurset. 

 

Kurset er delt inn i ulike emner, hvert emne inneholder f.eks.: 

- Beskrivelser og tolkning av relevant lovverk. 
- Hvordan dette påvirker virksomheten og kursdeltakers rolle. 
- Statistikk eller resultater fra gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelse publisert av 

Statistisk Sentralbyrå eller andre relevante kilder. 
- Relevant dokumentasjon for å underbygge emne som behandles, praktiske eksempler 

som tilsynsrapporter, domsavsigelser o.l. 
- Bilde/Video for å vise eller illustrere noe innenfor det aktuelle emne. 
- Interaktive oppgaver der dette er relevant for en praktisk tilnærming. 
- Caseoppgaver, f.eks. bruk av Digitale internkontrollsystemer. 
- Oppsummering og refleksjon, etterfulgt av tilfeldig utvalgte spørsmål relatert til emne 

som er gjennomgått emne. 

 

Der hvor det nylig er skjedd endringer i lovverket og/eller forhold i samfunnet har hatt 
innvirkning på arbeidsmiljøet vil dette vektlegges.  

 

Eksempler på dette er tydeligere krav til skriftlige rutiner, inntog av mye ny teknologi i 
enkelte bransjer, hvordan å imøtekomme slike omstillingsprosesser og hva sier 
lovverket? 

 



 
PLUSOFFICE – KURS & KOMPETANSE | Digitale kurs 

 

 

3 - Avslutning 
Kursbevis utleveres kun dersom kunnskapstester er bestått og at 
egenevaluering tilsier at kompetansemålene er nådd.  

Det vil være mulig å navigere seg tilbake til det emne man evt. føler 
man trenger mer kunnskap og fordype seg ytterligere i emne.  

Dokumentasjon på gjennomført opplæring vil bli sendt til 
kursdeltakerens e-post. 
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