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Krav til kursbevis  
Kursbevis som utstedes av kvalifiserte kursleverandører for kurs omfattet av Offshore Norge 

anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring 002, skal inneholde all informasjon 

som angitt i Tabell 1. Kursbevis for grunnleggende sikkerhetskurs (GSK) skal i tillegg inneholde all 

informasjon som angitt i Tabell 2. 

Offshore Norge’ Nettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring (NSB) besluttet i møtet 

02.12.2010 å tilråde denne malen for standard tekst for utforming kursbevis for fullført 

Grunnleggende sikkerhetskurs (GSK). Dette gjelder både grunnkurs og repetisjonskurs. Det skal 

imidlertid ikke påføres kursbeviset om det er grunnkurs eller repetisjonskurs. Fullført GSK grunnkurs 

eller repetisjonskurs gir gyldig sikkerhets- og beredskapsopplæring i 4 år uavhengig av om man har 

tatt grunnkurs eller repetisjonskurs.  

Tabell 1 Krav til informasjon på kursbevis for alle kurs omfattet av retningslinje 002 

Informasjon Eksempel/forklaring 

Kurs/Course: Grunnleggende sikkerhetskurs / Basic 
Safety and Emergency Training Course 

Navn/Name: Ola Normann 

Fødselsdato/Date of birth: 21.07.1981 

Reg.nr./Reg.no.: 9999999 (kurssenterets eget interne 
registreringsnummer) 

Kursperiode/Course period: 04.10.2010 – 08.10.2010 

Kurssted/Location: XXX sikkerhetssenter Stavanger 

Gyldighet/Valid through: 02/21 (dvs. ut februar måned i 2021) 

Tabell 2 Krav til tilleggsinformasjon for kursbevis for Grunnleggende sikkerhetskurs (GSK) 

Informasjon Eksempel/forklaring 

Merknad/Notification: N (for kursdeltakere som ikke 
gjennomfører HUET på GSK 
repetisjonskurs) 

Grunnleggende sikkerhetskurs er gjennomført i 
samsvar med Offshore Norge’ retningslinje 002. 
Basic Safety and Emergency Training Course is 
completed in accordance with guideline 002 by 
Offshore Norge. 
Kurset er i samsvar med den gjensidige 
godkjenningsavtalen «Mutual Acceptance of Basic 
Safety and Emergency Preparedness Training» 
mellom Offshore Norge, OEUK, Dansk Offshore og 
Element NL og inkluderer HUET og pustelunge. 
The training is in accordance with the “Mutual 
Acceptance of Basic Safety and Emergency 
Preparedness Training” between Offshore Norge, 
OEUK, Dansk Offshore and Element NL, including 
HUET and EBS. 

 

 


