
Gi arrangementet et løft med mittkurs.no! 
«Kurspakke Komplett»: ALT-I-ETT-LØSNING for kurs og konferanser, INGEN ETABLERINGSGEBYR 

Landsdekkende leverandør av interaktive kursprogram der alt er samlet 
på ett sted, fra faglige presentasjoner til praktisk info (portalfunksjon). 

Det grønne kunnskapstreet i vår logo er ment å gjenspeile vår visjon og ambisjon: 
muligheten til å forene miljø og kunnskap, gjennom heldigitaliserte kursplattformer 
for små og store kursarrangører – til en fornuftig pris. 

Teamet i mittkurs.no gir en profesjonell og forenklende ramme for arrangementet 
med høy bruksverdi for kursdeltakerne. 

Professor Morten Kjelland, stifter av mittkurs.no 

Øvrige tilvalgPåmelding og innbetalingKursprogram



9.30-9.45 Registrering & kaffe
Kurslokale: Møterommet ”Hordaland” i 2. etasje

Navneskilt får du ved ankomst og du signerer på deltakerlisten.

Kl. 9.45-10.30 Bilansvaret
• Et lovfestet objektivt ansvar; lovens virkeområde
• Utdypende om «gjer»-kriteriet i lys av 30 års høyesterettspraksis
• Hovedtrekkene i den komplekse kollisjonsregelen i bilansvarsloven § 8
• Kort om personlig ansvar og forholdet til utmålingsreglene

     Foreleser: Professor dr. juris Morten Kjelland, Det juridiske fakultet, 
     Universitetet i Oslo

      Disposisjon Lysbilder Hjelpeskisse

Kl. 10.30-10.45 Pause

Kl. 10.45-11.30 Yrkesskadeansvaret

• Særfordeler i trygden – «hvem, hva, hvorfor»
• Bedriftsvilkårenes formål og funksjon
• Generelle grensedragninger, i lys av forarbeider og praksis
• Utdypingsemne 1: Utflukter i regi av arbeidsgiver – hvor går grensen 
mellom arbeid og fritid?

• Utdypingsemne 2: Reiser til og fra arbeid – en hovedregel med 
mange og viktige nyanser

Foreleser: Advokat Anne Grethe Kjelland, Advokatfirmaet Robertsen AS

        Lysbilder Bokutdrag (Kjelland 2016) 

  Yrkesskadeforsikringsforeningen (lenke) 

Kl. 11.30-12.30 Lunsj i Vestfløyen

Kl. 12.30-16.00 Frister i personskadesaker

• Oversikt over de mange og ulike typene fristregler (meldefrister, 
foreldelsesfrister mv.)

• Avgrensning av problemfeltet – hva er det viktigste å være bevisst på?
• Utdypingsemne: Når begynner fristene i personskadesaker å løpe?
• Refleksjoner fra en advokat som har arbeidet på begge sider

Foreleser: Eivind Grande, Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co

  Oppgave som skal forberedes før kurs     Lysbilder 

Kl. 16.00 Kursslutt



Grunnpakken i «Kurspakke Komplett»
inneholder en lukket medlemsside med interaktivt kursprogram (for påmeldte deltakere).    
Medlemssiden brukes under selve arrangementet for å samle og strukturere informasjon, og 
kan benyttes også etter arrangementet i inntil 12 måneder som en portal der deltakerne kan 
gå tilbake og slå opp i kursmaterialet. 

Inkludert i grunnpakken er: 

 Oppstart av prosjekt med liste over deltakere som skal ha programmet

 Utarbeidelse av kursside for én kursdag*

 Kursarrangøren velger om vi skal innhente materiale til kurssiden fra hver enkelt
foreleser, eller innhente det selv og sende det til oss

 Support om deltakerne har behov for hjelp til nedlastinger, innlogging eller liknende

*Består arrangementet av to eller flere direkte etterfølgende kursdager, tilkommer et tillegg på i
grunnprisen, men ingen tillegg per deltaker. Se vår prisliste (eget dokument)

Valgfrie tillegg – skreddersy løsningen ut fra dine behov 

Kurspåmelding og kursinnbetaling 

 Utsendelse av faktura
 2 x påminnelse
 Oversendelse av navneliste med innbetalinger til arrangør

Elektronisk billettering 

 Hver deltaker for elektronisk billett med unik QR-kode
 Arrangør kan skanne QR-koden ved arrangementsstart
 Billettvalidering i sanntid opp mot oppdatert deltakerliste

Kursevaluering 

 Utsendelse av elektronisk evalueringsskjema
 2 x påminnelse
 Utforming av sluttrapport som oversendes til kursarrangør

Kursbevis 

 Liste over fremmøtte deltakere mottas fra arrangøren
 Arrangørens logo kan settes inn
 Mittkurs.no sender deretter ut elektronisk kursbevis



 

Hvilken verdi har «Kurspakke Komplett» for kursarrangør? 

Lukkede sider for deltakerne på arrangementet, som inneholder for eksempel:  

• kursmateriale i form av lysbilder, Power Point-filer, videoer med mer knyttes til den aktuelle foreleser og 
tema. Materialet kan være tilgjengelig på samme tid eller publiseres etter arrangørens kjøreplan og 
ønsker 

• presentasjon av foredragsholdere. Vi kan om ønskelig innhente informasjon direkte 
• deltakerliste  
• praktisk info som parkering, kommunikasjon, wifi, møtelokaler, lunsjsted, alt etter arrangørens behov 

 
Grunnpakken kan suppleres med en eller flere av følgende valgfrie tillegg, slik at du som arrangør ikke 
trenger å tenke på:  
• kurspåmelding og kursinnbetaling  
• koordinering med konferansested om antall deltakere, påmeldinger til middag, hvem har allergier og 

annen informasjon arrangør ønsker koordinert av oss 
• kursevaluering, fra utforming, til utsending – og med sluttrapport til arrangør 
• kursbevis med kursdeltakers navn (etter godkjenningsliste fra arrangør) 
• elektronisk billettering med QR-kode for innskanning ved kursstart/registrering 

 
Åpne sider lager vi for påmeldinger og annen informasjon som skal være tilgjengelig før arrangementet starter. 
 

 

Skap engasjement – og spar penger, tid og miljø med heldigital 
løsning 

 

Profesjonell ramme som forenkler tilgang til disposisjoner,  
lysbilder og annet materiale for deltakerne 

 

Økt bruk og etterbruk av kursmateriale ved mittkurs.no sin 
portalfunksjon 

 

Klar og effektiv kommunikasjon mellom arrangør, konferansested 
og deltakere ved mittkurs.no sin knutepunktfunksjon 

 
Hvem passer «Kurspakke Komplett» for? 
Fleksibiliteten i våre produkter gjør at det passer for små, mellomstore og store arrangementer. Vi har 
kunder både fra privat og offentlig sektor. Konseptet også egnet for de som har jevnlige møter (f.eks. 
styremøter og foreningsmøter), eller bare har behov for et publiseringssted for sin aktivitet (f.eks. 
idrettsklubber). 
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