
Sertifiseringsordningene 
-en veiledning- 

 
 
Sertifiseringsordningene på www.nakos.no er utformet på en slik måte at det er 
koblet tester til jobbrollen du har valgt i din profil. 
Når sertifiseringene er satt opp, vil de komme til syne på ”Min side” i portalen etter 
innlogging. 
Et vanlig oppsett er at du som ansatt har et ansvar for å ta enkelte 
sertifiseringsmoduler innen tidsfrist/ holdbarhet går ut. Du kan ta dem så ofte du vil, 
siste forsøk lagres og ny holdbarhetsdato genereres. 
Det andre elementet er ofte oppmøtebasert del av sertifiseringen som du blir varslet 
om fra arbeidsgiver. 
Her er det instruktør eller opplæringsleder som registrerer bestått oppmøte. Disse 
sertifiseringselementene har holdbarhet på lik linje som teorimodulene. 
 
Vi skal nå se på hvordan dette kan se ut for en bruker. I dette tenkte tilfellet er det 
Lars Jeger som har blitt tildelt sertifisering for Trinn 2 ved Sykehuset Innlandet. 
 
Etter innlogging kommer han til ”Min startside” (- eller velger den fra stien øverst i 
portalen) og ser at han er tildelt praktisk og teoretisk godkjenning: 
 

 
(Dersom du har valgt annen startside som standard, se siste side for navigasjonstips)



Du ser her at han har fått tildelt sertifiseringene, men må selv melde seg inn ved å 
klikke på ”Start”. 
 

 
 
I dette tilfellet velger han å starte sertifiseringsmodulen ”Grunnleggende prosedyrer 
SI”. 
Han klikker på start og kommer til følgende side der han velger ”Meld meg på”: 
 

 



Etter å ha meldt seg på er han inne i valgte sertifiseringsmodul: 
 

 
 
 
 
Denne modulen startes med den første obligatoriske aktiviteten. Når spørsmål her er 
bekreftet vil det komme opp en grønn hake som verifiserer at aktiviteten er bestått: 
 



I kurs som er påbegynt vil status på ”Min startside” endre seg tilsvarende: 
 

 
 
 
Andre markeringer i  sertifiseringsmodulen: 
 
Der det er krav til karakterer, vil boksene markeres automatisk med grønne haker for 
”Bestått”, eller røde kryss for ”Ikke bestått”. 
Noen haker, for eksempel på ressurser, kan du merke av selv for å holde oversikt 
over hva du har lest og ikke. 
 

 
 



Ved resultat ”Ikke bestått” kommer det en rød hake. Her ser du at Lars Jeger ikke har 
bestått sitt forsøk på avsluttende prøve. 
 

 
 
 
Etter at testen ble avlagt, fikk Jeger opp følgende melding som forteller at det er lagt 
på en karenstid før neste forsøk kan avlegges. Han må derfor vente i 30 minutter før 
nytt forsøk kan avlegges. Han vil bruke tiden til å lese seg opp: 
 

 
 
 
Etter å ha ventet karenstiden og tatt et nytt forsøk som ble bestått, ser du nå at 
haken endret seg til grønn som et visuelt tegn på at alt er OK: 
 

 
 
I denne sertifiseringsmodulen er nå begge de obligatoriske oppgavene bestått. 
 
 



 
 
Hva skjer på Lars Jegers ”Startside” nå?  
Jo,- nå har sertifiseringsmodulen fått dokumentert beståttdato samt også påført 
sertifiseringens holdbarhetsdato som i dette tilfellet er 12 mndr: 
 

 
 
Da er det bare for Jeger å kaste seg over de to siste sertifiseringsmodulene for å 
sørge for at disse også blir bestått og endrer farge til grønn. Når holdbarhetsdatoen 
går ut, endres linja til rød for gjeldende modul(er). 
 
Praksisgodkjenningen blir godkjent i det øyeblikk opplæringsleder eller tilsvarende 
godkjenner oppmøtebasert del av sertifiseringen. 
 
Som du ser er det et todelt ansvar: 
 
1.  Du har et selvstendig ansvar for å holde teorigodkjenningene på grønt til 

enhver tid. 
 
2. Arbeidsgiver er ansvarlig for å sørge for at du blir innkalt til oppmøtebasert del 

av sertifiseringen og at denne blir gjennomført på en kvalitativt god måte. 
Det er også arbeidsgivers ansvar å sørge for at ressurser og annet 
bakgrunnsmateriale er oppdatert. 

 
 



Ekstratips: 
 
Dersom du er i et annet kurs eller har valgt en annen startside enn standard kommer 
du raskest til oversikten over dine kurs og sertifiseringer ved å klikke på ”Min side” i 
navigasjonsblokken i venstre kolonne: 
 

 
 
Da får du opp en totaloversikt: 
 

 
 

Lykke til med sertifiseringene dine! 


