
 

1. Oprettelse af dit firma i SSG 

 
 

Øverst, på forsiden 

af www.ssg.se, kan 

du vælge at ændre 

sproget til engelsk, 

inden du starter 

registreringen. 

Denne vejledning 

tager udgangspunkt i 

den engelske 

version. 

 

 

 

 

Rul ned på siden og 

tryk Register 

company for SSG 

webcourses. 

 

 

 

 

 
 

 

Du bliver informeret om, at felter 

markeret med gult er obligatoriske 

at udfylde, mens felter med gråt er 

frivillige.  

 

Klik på Next for at starte 

registreringen.  

 

 

 

 

 
 



 

På side 1/7 skal der 

vælges 

registreringstype. 

Her vælges 

Company.  

 

Tryk herefter Next. 

 
 

 

På side 2/7 vælges 

træningspakken. Der 

rulles ned på siden 

og vælges den 

nederste mulighed 

Entre Contractors 

Denmark. Det er kun 

dette valg, der giver 

adgang til de danske 

kurser, der skal 

anvendes hos 

Fortum. 

 

Tryk herefter Next. 

 

 
 

Der springes direkte til side 4/7  

 

Her udfyldes med kontaktinformationer for den medarbejder, der skal være jeres kontaktpersonson hos 

SSG. Kontaktpersonen får efterfølgende tilsendt loginoplysningerne til www.ssg.se, når I er registreret. 

Kontaktpersonen er også den, der kan oprette jeres øvrige medarbejde og tildele kurser mv. 

 

Bemærk at der bl.a. bedes om CPR-nummer. Hvis ikke I ønsker at registrere med jeres CPR-numre, er det 

muligt at skrive sine første 6 cifre og så skifte de sidste fire ud med bogstaver, f.eks. de første 2 bogstaver 

i for- og efternavn. Eksempel: 010203ABCD. Alternativt kan et medarbejdernummer vælges.  

 

Udfyld resten af felterne markeret med gult. Det er vigtigt, at mailen indtastes korrekt, da 

loginoplysningerne sendes hertil. 

 

Under kontaktinformationerne sættes markering i boksen, hvis du, som registrerer virksomheden, også 

selv skal tage SSG-træningen 

 

Hvis det er en anden person, der skal stå for selve registreringerne af de medarbejdere der skal 

gennemføre kurset og efterfølgende skal kvittere for at kurset er gennemført, kan dennes informationer 



skrives i felterne nedenfor, under Contract Manager. Ellers markeres feltet Same as the contact person 

above: 

 

Bemærk, at den ansvarlige nemt kan ændres løbende. Det er ikke bindende. 

 

Tryk herefter Next. 

 

 

På side 5/7 udfyldes firmaets navn og hovedtelefon. De gule og 1 af de 3 grå felter skal udfyldes.  

VAT-nr er jeres momsnummer. Skriv DK foran, f.eks. DK12345678. 

 

 

På side 6/7 udfyldes virksomhedens adresse. Det er hertil, at medarbejdernes SSG kort vil blive sendt, når 

de er oprettet.  

 

Skal faktura sendes til den samme adresse markeres i boksen Same as the delivery above. 

 

Tryk herefter Next. 

 

 

På side 7/7 er der mulighed for at sende en besked til SSG ved at udfylde Message feltet. F.eks. hvis 

udfylderen af tilmeldelsen allerede har et SSG kort - ellers lad dette stå tomt.  

 

Hvis I ønsker at få jeres ordrenummer på faktura fra SSG kan dette også angives. Alternativt skal der 

skrives 0 i feltet. 

 

Tjek at det er den rigtige kursuspakke der er valgt Entre Contractors Denmark før accepterer du 

betingelserne og klikker send: 

 
Efter ca. 1 arbejdsdag vil du modtage loginoplysninger til SSG og kan nu oprette medarbejde. 

 

Spørgsmål til oprettelse af virksomheder rettes direkte til SSG. De forskellige muligheder findes på  

https://www.ssg.se/support/. SSG kommunikerer på svensk eller engelsk.  

 

Fortum kan generelt ikke yde support til SSG’s produkter. Vi kan hjælpe ved spørgsmål til ovennævnte 

vejledning og i begrænset omfang til kommunikationen med SSG. Kontakt Miljørådgiver Frederik Møller 

Pedersen på frederik.moller.pedersen@fortum.com.  

 


