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Målgrupp och syfte 
Utbildningen är avsedd för en bred grupp av anställda inom 
processindustrin samt för högskoleelever inom kemi, brand 
och riskhantering. En viss teknisk bakgrund krävs.  
 
Syftet är att ge en grundläggande kunskap om processäkerhet 
samt att uppmuntra till riskmedvetande, ansvarstagande, aktivt 
deltagande, och fortsatt kompetensutveckling.  

 
Tidsåtgång 
Kursdeltagaren bör avsätta 3 - 5 timmar. Verklig tidsåtgång 
varierar med deltagarens förkunskaper och intresse för att 
fördjupa sig. Utbildningen är uppdelad i två delar, med ett 
avslutande prov i varje del. 

 
Registrering av genomgången utbildning 
När utbildningen avslutats med godkänt prov kan deltagaren 
själv skriva ut ett diplom, och resultatet registreras i SSG:s 
Academy Tool. 

 
Kostnad 
Utbildningen är kostnadsfri för studenter vid relevanta 
högskoleutbildningar. 

 
Utveckling och support 
Varje kursdeltagare får möjlighet att besvara en enkät, vars 
resultat IPS kommer att använda för att kontinuerligt förbättra 
utbildningen. 
 
SSG ger support för användandet av SSG Academy Tool och 
för genomförandet av utbildningen. När det gäller 
utbildningens innehåll så hänvisas till ansvarig lärare eller 
examinator. IPS kan hjälpa till vid behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hur fungerar det praktiskt? 
Detaljerad instruktion finns på IPS hemsida.  
Steg 1 – Registrera er som kursanvändare 
Klicka på ”Registrera ditt företag” på www.ssg.se och anmäl 
din institution eller högskola som användare av IPS 
webbutbildning. Du måste ange faktureringsuppgifter men 
dessa inte kommer att användas. Ange i meddelanderaden i 
slutet av registreringen att registreringen avser lärare och 
studenter och vid vilken högskoleutbildning, så faktureras inga 
kostnader.  
 
Steg 2 – Tilldela utbildningen till deltagare 
Logga in på www.ssg.se med den inloggningsinformation du 
fått efter registreringen. Välj  ”Hantera användare”. Därefter 
registrerar du kursdeltagare och tilldelar utbildningen. Det är 
möjligt att anmäla flera administratörer som kan göra detta. 
Detaljerad instruktion finns på IPS hemsida och support kan 
nås från SSG:s hemsida. 
 
Steg 3 – Genomföra utbildningen 
Kursdeltagaren får ett mail från SSG med en länk till 
utbildningen. Man kan också välja ”Gå en utbildning” på 
www.ssg.se och knappa in kursdeltagarkoden från mailet. Det 
senare gör det möjligt att genomföra utbildningen i ett 
klassrum. Efter godkänt genomförande kan man repetera 
utbildningen genom att använda samma kursdeltagarkod. 
 

Några praktiska tips 

 Om det är problem att spela upp filmerna i utbildningen så 
kan det vara brandväggen som orsakar problem – 
konsultera detaljerad information på IPS hemsida! 

 Utbildningen är tänkt att genomföras på en vanlig dator. 
Den är inte anpassad för läsplatta eller telefon. 

 Programmet kommer inte ihåg var man befinner sig i 
utbildningen – det måste man hålla reda på själv om man 
avbryter tillfälligt. Denna funktionalitet planeras att komma 
under år 2016. 

 Man kan hela tiden navigera fram och tillbaks i 
utbildningen med hjälp av rubriker och underrubriker. 

 Man kan skriva ut sidor i utbildningen men inte kopiera 
eller spara sidor. 

 När man gjort proven visas vilka frågor man svarat fel på 
men inte de rätta svaren. Examinatorn kan få tillgång till 
de rätta svaren via IPS föreståndare. 
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