
 

 
 

Tilgjengelighetserklæring for nettsted 
nakos.no 

 
Kort informasjon om portalen: 
 
Portalen er basert på Moodle som er verdens største LMS (Learning management 
system). Etablert i 2009 ved sammenslåing av 4 portaler som ble etablert rundt år 
2000. 
Det er en fagportal for operative primærgrupper innen prehospital akuttmedisin og 
redningstjeneste. 
Over 66.000 brukere og i snitt 350 innlogginger pr døgn. 
I tillegg til verktøy som ligger i Moodle benytter vi Articulate Rise 360 som verktøy 
for innholdsproduksjon. 

 
Moodle er verifisert til å tilfredsstille WCAG 2.1 og 2.0. For detaljer, klikk her 
Articulate Rise 360 er også eksternt evaluert og godkjent. For detaljer, klikk her 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Navn på nettstedet: nakos.no 

Denne erklæringen gjelder nettstedet: https://www.nakos.no 

Ansvarlig for nettstedet: NAKOS (Nasjonal kompetansetjeneste for 
prehospital akuttmedisin), organisasjonsnummer 993 467 049 
 

 
I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell 
utforming? 
 
Nettstedet bryter med 1 av 37 krav til universell utforming. 
 
Dette gjelder teksting av video (1.2.1). Fremtidige videoer vi selv produserer 
vil ha dette. 
 
Videre har vi 5 punkter som er sjekket ut av de eksterne gjennomgangene, 
men som vi ikke kan sjekke ut grunnet manglende kompetanse. Her må vi 
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stole på leverandørene av tjenestene. Vi benytter ekstern portalleverandør 
som står for drift av løsningen. 
 
Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne. 

• Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av 
nettstedet? 

• Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet? 

• Har du innspill til forbedringer av nettstedet? 
 
Du kontakter oss via: 

• Telefon +47 95251080 

• E-post larsdidrik@nakos.no 
 
Klagesaker: 
 
Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du 
finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til 
Diskrimineringsnemnda.  
Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du 
har sendt til oss. 
 
Test og vurdering av nettstedet 
 
Portalen og kursverktøy er sjekket av eksterne kilder. Vi har selv testet og 
vurdert egenprodusert innhold på sidene. 
 
Om erklæringen 
 
Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert 31. januar 2023. 
 


