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Abonnement på kunnskapsspill fra sikresiden.no 
Vi kan bruke kunnskapsspill til en lav pris i sikresiden-samarbeidet. Det er flere grunner til det: 

• vi utvikler innholdet selv, i egne fagredaksjoner 
• vi gir support og administrerer spillplattformen selv 
• vi har en god avtale med spillplattformleverandøren Attensi 
• for å minimere kompleksiteten både teknisk og administrativt selger vi spill på årsbasis, samlet 

i pakker, og fra 2023 lager vi en abonnementsordning for bruk av spill 
 
Abonnementet fortsetter fra et kalenderår til neste, hvis det ikke sies opp med 2 måneders varsel 
(1.november). Hvis fakturaen for spillpakken ikke betales avsluttes abonnementet. 
 
Abonnementet gir et ubegrenset antall studenter og ansatte i virksomheten tilgang til å bruke spillene i 
en spillpakke. 
 
Prisen på abonnementet beregnes slik at vi får dekket kostnadene vi har til spillplattformleverandøren. 
Kostnadene fordeles utfra størrelsen på virksomhetene. Ulike faktorer kan påvirke prisen fra år til år. 
Hva prisen blir for påfølgende år blir det informert om i Forhåndsvarsel om fakturering, som sendes ut 
i begynnelsen av oktober hvert år. Slik vet man vet hva spillpakkene vil koste for egen virksomhet og 
hvilke spill de vil inneholde påfølgende år. Fristen for å si opp abonnementet er 1.november. 
  
Spillpakker for 2023 
I 2023 har vi to spillpakker: studentspill og fagspill, man kan abonnere på en av dem eller begge. 

1. Studentspill  inneholder: 
1. Trygg fadder 
2. Trygg student i utlandet 
3. Trygg student 

2. Fagspill  inneholder: 
1. Personvernspillet 
2. Forskningsetikkspillet (utvikles nå, blir tilgjengelig tidlig i 2023) 

Spillkoordinator 
Virksomheter som bestiller spillpakker må ha en person som har rollen spillkoordinator. Minimum en 
spillkoordinator for hver spillpakke, eller man kan en for hvert spill. De er sikresiden.no sin(e) 
kontaktperson(er).  
Spillkoordinator får følgende implementeringsstøtte: 

• Oppstartsmøte 
• Enkel e-læring med tips om hvordan man lykkes med bruk av kunnskapsspill 
• Presentasjon til bruk på Kick-off i virksomheten  
• Mal for Kommunikasjonsplan  
• Materiell til markedsføring 
• Support for spillkoordinator: kontakt support@sikresiden.no 

 
Virksomheten/ spillkoordinator har følgende oppgaver/ansvar: 

• Sørge for at det finnes og informeres om et kontaktpunkt i virksomheten hvor de som 
bruker spillet kan henvende seg hvis de har spørsmål 

• Legge til rette for bruk av spillet i virksomheten 

 
 
For spørsmål om abonnement av kunnskapsspill, kontakt: support@sikresiden.no 


