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Brukermanual for leder- Kompetanseportalen Helsedirektoratet 
 
 
Opprette bruker 

1. Motta mail med invitasjon fra LIS.   
2. Åpne lenke i mail for å godta invitasjon og opprette bruker 
3. Identifiser deg med elektronisk ID 

 
4. Fyll inn felt i skjema for brukeropprettelse 
5. Når dette er fullført er invitasjonen godkjent, og din bruker er opprettet. 
6. Trykk «Fortsett til LIS Kommune» for å logge inn 
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Logge inn 
 
Logg inn med brukernavn og passord 

 
 
Følgende oversikt vises ved første innlogging: 

 
 
Oversikten viser en oppsummering av egne data.   

Velg «Mine medarbeidere» for å få oversikt over LIS legene som har invitert deg som leder.  
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Mine medarbeidere 
 

 
I fanen «Mine medarbeidere» kan leder:  

• Få oversikt over de LIS legene de er leder for 
• Signere læringsaktivitet  
• Godkjenne læringsmål 

 
Oversikt 
I fanen «Oversikt» får leder oversikt og informasjon for de LIS legene de er leder for.  
 

 
 

• I nedtrekksmenyen «Læringsmål» kan leder velge læringsmålsplan og få en 
statusoversikt av progresjon for egne LIS leger 

• I nedtrekksmenyen «Mine oppgaver» vises hvilke læringsmål og læringsaktiviteter 
som venter på godkjenning og signatur av leder 

 
Tabellen gir leder en oversikt med informasjon ang de LIS legene de har ansvar for ( LIS 
legene sender invitasjon til leder) 

• Navn 
• Personalia og leder  
• Læringsmål, som viser prosentvis progresjon av Læringsmål for egne LIS leger.  
• Veiledning, som viser antall gjennomførte veieldningssamtaler  
• Filer, som viser LIS legens nedlastede filer 
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I oversiktsbildet har leder også tilgang til å tildele LIS leger læringsmålsplaner 
1. Velg rett LIS lege under «Navn» 
2. Velg «Tildel plan» 
3. Velg «Hurtigtildeling» 
4. Søk etter Læringsmål opplæringsplantyper i nedtekksmeny 
5. Tildel plan 

 

 
 
 
LIS i del 1 skal tildeles følgende planer: 

• DEL1 – Felles kompetansemål 
• DEL1 – Kliniske læringsmål – kommunehelsetjenesten (KLK) 

 
LIS i del 3 i allmennmedisin, samfunnsmedisin eller arbeidsmedisin skal tildeles følgende 
planer: 

• Felles kompetansemål (FKM) 
• Plan for spesialiteten LIS utdanner seg i. Dvs enten Allmennmedisin (ALM), 

Samfunnsmedisin (SAM) eller Arbeidsmedisin (ARB) 
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Signering læringsaktivitet 
 
I denne fanen vises en oversikt over LIS legenes læringsaktiviteter som enten «Venter 
signering», er «Avviste» eller er «Signert» av deg som leder. 

Dersom LIS legen har læringsaktivitet som skal signeres vil de vises i fanen «Venter 
signering».  Leder kan velge å signere eller avvise signering av læringsaktivitet. Dersom en 
signering avvises, kreves det at det legges inn en kommentar før avvisning. 

Dersom LIS legen har avviste læringsaktiviteter vil de vises i fanen «Avvist». Det er mulig å 
signere krav som har blitt avvist i denne fanen. 

Dersom LIS legen har signerte læringsaktiviteter vil de vises i fanen «Signert». Leder kan 
endre signering av læringsaktivitet. Læringsaktivitet vil da legges i fanen «Venter signering» 
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Godkjenning av læringsmål 
 
I denne fanen vises en oversikt over LIS legenes læringsmål som enten «Venter på 
godkjenning», er «Avviste» eller er «Godkjente» av deg som leder. 

Dersom LIS legen har læringsmål som skal godkjennes vil de vises i fanen «Venter på 
godkjenning».  Leder kan velge å godkjenne eller avvise godkjenning av læringsmål. Dersom 
et læringsmål avvises, kreves det at det legges inn en kommentar før avvisning. 

Dersom LIS legen har avviste læringsmål vil de vises i fanen «Avviste». Leder kan godkjenne 
krav som tidligere har blitt avvist i denne fanen. 

Dersom LIS legen har godkjente læringsmål vil de vises i fanen «Godkjente». Leder kan 
avbryte godkjenning av læringsmål. Læringsmålet vil da legges i fanen «Venter på 
godkjenning» 
 
 

 
 
 
 


