
Vid frågor eller problem, kontakta SSg Support, tel 060–14 15 10. 

Supporten är bemannad under kontorStid. www.SSg.Se

Vi kräver att alla entreprenörer på vår industrianläggning har genomgått SSg entre.

detta är SSg entre. ssg entre är en webbaserad interaktiv säkerhetsutbildning för industrins 
entreprenörer. Syftet är att öka säkerheten i de entreprenadarbeten som utförs och minska 
antalet arbetsplatsolyckor. För industrin är det därför viktigt att alla som ska in och arbeta på 
deras anläggningar har grundkompetens inom arbetsmiljö och säkerhet. 
 ssg entre är välkänt och används inom många olika branscher. För närvarande är ett 
hundratal industrienheter anslutna och varje år genomgår cirka 25 000 entreprenörer utbildningen 
och får sitt entre-pass.

Så går det till. 

 1. Om entreprenadföretaget inte är registrerat i ssg:s databas måste först en registrering 
  av företaget göras. Detta görs av den person på entreprenadföretaget, som blir utsedd som 
  ssg:s kontakt i entre-frågor (entreprenadföretagets entre-ansvarige).

 2. Varje person som ska gå utbildningen måste registreras av sitt företag. Detta görs av 
  entreprenadföretagets ssg entre-ansvarige. 

 3. Formulär för registrering finns på ssg:s hemsida, www.ssg.se\Produkter & Tjänster\
  SSG Entre\ Anslut dig till ssg entre. Klicka på länken på denna sida och starta 
  registreringen av företaget.

 4. Då du som entreprenör är registrerad får du ett eget användarnamn och lösenord för att 
  kunna logga in på ssg:s hemsida och göra utbildningen. Detta gäller både ssg entre 
  grundutbildning och eventuella lokala utbildningar.

 5. Utbildningen avslutas med ett certifieringstest, där 80 procent av svaren måste vara korrekta 
  för godkänt resultat.

 6. Utbildningen är godkänd och gällande då den är attesterad, vilket görs av entreprenad-
  företagets entre-ansvarige. 

 7. Därefter trycks entre-passet och skickas med post till entreprenadföretaget.

 Tidsåtgång för ssg entre grundutbildning är 2–3 timmar beroende på datorvana och 
erfarenhet. Tidsåtgång för de lokala utbildningarna varierar och även dessa avslutas med 
kunskapstest.

Värdefull information. Mer detaljerad information finns på www.ssg.se\Produkter & 
Tjänster\SSG Entre. Här kan du bland annat få upplysning om:
• Vilka industrianläggningar som kräver ssg entre.
• Vilka industrianläggningar som även har lokal entre-utbildning.
• Dokumentet ssg 2200 – krav på säkerhetsutbildning för entreprenörer, som upphandlande 
 industri använder för att informera sina entreprenörer att de ställer krav på ssg entre

Den som har tillgång till ssg academy tool har även tillgång till en användarhandbok med 
all nödvändig information hur man arbetar i administrationsverktyget. Denna handbok kan 
laddas ner och vid behov skrivas ut.


