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Utökade tillträdeskrav till anläggning 
Nordic Papers mål är att stärka vår säkerhetskultur, förbättra arbetsmiljön samt minska risker, 
tillbud och olyckor på våra arbetsplatser. 

 
Nordic Paper ställer från och med 2022-01-01 även krav på genomförd och godkänd lokal SSG 
Entrekurs – avser våra anläggningar i Bäckhammar, Säffle och Åmotfors. Sedan tidigare gäller 
också krav på SSG Entre Grund. Krav ställs också på fysiskt SSG Accesskort. 
 
SSG Entre är en grundläggande standardiserad kurs inom hälsa, säkerhet och arbetsmiljö. 
Kursen säkerställer att entreprenören har god kunskap och riskmedvetenhet vid arbete i 
industrimiljö.  
 
SSG Entre Lokal kurs Bäckhammar/Säffle/Åmotfors är Nordic Papers anläggningsspecifika 
kurs som ger kompletterande kunskap kring anläggningens unika risker, regler och rutiner. 
Denna kurs kompletterar SSG Entre Grundkurs.  
 
SSG Accesskort används på våra anläggningar som inpasseringskort och ska alltid kunna 
visas upp på begäran. Vid inpassering till anläggningen avläses det personliga Accesskortet för 
att bekräfta att tillträdeskraven är uppfyllda. Om kurserna inte har ett godkänt resultat kommer 
tillträde till anläggningen nekas. Accesskortet är inte en identitetshandling och entreprenören 
ska därför även kunna uppvisa giltigt ID/pass. 
 

 

Information från SSG - Så här går det till: 
1. Om entreprenadföretaget inte är registrerat hos SSG måste en registrering av företaget 

göras via ssg.se/nyentreprenor. I samband med registreringen anges den person som 
ska vara administratör för frågor som rör SSG Entre på företaget. 

2. Företaget får nu tillgång till administrationsverktyget Mitt SSG där de anställda 
registreras och tilldelas kursen. Denna registrering kan genomföras av de personer som 
företaget har registrerat som administratör. 

3. Varje person som är registrerad får en kursdeltagarkod för att kunna logga in på SSG:s 
webb och göra kursen. Detta gäller både SSG Entre Grundkurs och den lokala kursen. 
Både SSG Entre Grundkurs och lokala kurser avslutas med ett certifierings- eller 
kunskapstest. 

4. Kursen är godkänd när kunskapstestet är avklarat med ett godkänt resultat. För att 
kunna beställa ett Accesskort krävs att en kurs är tilldelad samt att ett fotografi på 
kursdeltagaren laddas upp av administratören i Mitt SSG. Därefter trycks Accesskortet 
och skickas med post till kundens registrerade adress inom ungefär en vecka. 
 
Kursavgift faktureras per tilldelad SSG Entre Grundkurs baserad på registrerad 
faktureringsadress. Lokala Entrekurser är avgiftsfria. Besök ssg.se/entregrundkurs för 
att se gällande priser och övrig information om kurserna.  
 
SSG:s support är tillgänglig om ni behöver hjälp, för mer information, ring 060-14 15 10 eller 
besök ssg.se/support. 
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