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Veileder – rollen i Kompetanseportalen 
 
Brukere med rollen «Veileder» har tilgang til følgende:  

- Veileder blir registrert av LIS (eventuelt leder) og vil få opp fanen «Mine 
utdanningskandidater»   

- Kan opprette en samtale, skrive forberedelse og referat, og ferdigstille en 
veiledningssamtale – det er kun LIS og veideler som kan se innhold i veiledningsavtalene 

- Kan følge LIS sin progresjon i læringsmålplanen   
- Kan skrive inn kommentarer og laste opp dokumentasjon til læringsmål 

 

Pålogging i Kompetanseportalen  
 
Man logger på Kompetanseportalen via Personalportalen. 

Klikk på ikonet øverst til venstre (1) og velg «Kompetanseportalen (LIS)» (2) – du blir automatisk 
logget inn. 
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Mine utdanningskandidater 
 
De LIS`ene du er veileder for finner under «Mine utdanningskandidater». Det er LIS selv, eller LIS sin 
leder som registrerer veileder i Kompetanseportalen.  
Under «Mine utdanningskandidater» kan du gå inn på «Personalia» (1), «Veiledning» (2), «Planer» 

(3) og «Filer» (4) for hver LIS du er veileder for, for å se mer detaljer. Du kan lese mer om hver av 

disse fire punktene på de neste sidene.   

 

 

Du kan selv tilpasse hvilke kolonner du ønsker å se i oversikten over dine utdanningskandidater. Det 

gjør du under «Velg kolonner», fjern hake på de kolonnene du evt. ikke ønsker å ha med i visningen. 

Endringene nullstilles når du går ut av bildet og alle kolonner vies som standard neste gang du logger 

inn. 
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Personalia 
 
Ved å klikke i feltet under «Personalia» for ønsket LIS, får du opp detaljert informasjon om LIS`en. 

Her finner du blant annet e-postadresse, hvilken avdeling og kull LIS`en tilhører samt hvem som er LIS 

sin leder.  
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Læringsmålplaner  
 
Prosenten du ser i oversikten indikerer hvor stor prosentandel av de tildelte læringsmålene LIS har 
gjennomført. 
 

Klikk i feltet under «Planer» (1) for å få opp læringsmålplanene til ønsket LIS. Velg planen du ønsker å 
se på (2). 
 

 

Du får nå opp den valgte læringsmålplanen for valgt LIS.  

1. Her ser du hvilken plan du har valgt og kan også velge en annen læringsmålplan 

2. Oversikt over de ulike kategoriene i planen, hver kategori inneholder et sett med læringsmål  

3. Detaljert informasjon om læringsmålet du har valgt 

4. Oversikt over læringsaktiviteter som tilhører det valgte læringsmålet. Under fanen «Tidligere 

arbeidssted» finner du læringsaktiviteter LIS har gjennomført ved et annet HF.  

Dersom LIS tidligere har gjennomført noen av læringsmålene i planen ved et annet HF vil disse 

læringsmålene være grønne også i nåværende plan på «ditt» HF (planene synkroniseres på tvers av 

HF og helseregioner (RHF)) 
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LIS kan laste opp vedlegg (1) og legge til kommentarer (2) til læringsmål. Ved å klikke deg inn på disse 

vil du se kommentarer/vedlegg som er lagt inn av LIS.  

  

 

Veiledning 
 
Veiledningssamtalene du har med LIS skal dokumenteres og administreres i Kompetanseportalen. 
Både du og LIS kan opprette veiledningssamtaler i Kompetanseportalen. 
Ved å klikke i feltet under veiledning for ønsket LIS, får du opp tidligere veilendingssamtaler, aktive 

samtaler og du får mulighet til å oppette nye samtaler.  
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Du oppretter en ny veiledningssamtale på «Forberedelse» fanen (1) ved å angi dato (2), skrive en 

forberedelse (3) og trykke på «Lagre» (4). Ved å trykke på «Send e-post nå» (5) vil du sende et varsel 

til LIS om at forberedelse er ferdig fra din side. 

Man kan ha flere aktive samtaler samtidig.  Dersom det er noen aktive samtaler finner du disse under 

«Aktive samtaler» (6). For å legge til en samtale til når du allerede har en aktiv samtale, trykker du på 

«Ny samtale» (7).  

LIS kan også skrive en forberedelse. Denne ser du under «Forberedelse for utdanningskandidat» (8).  
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Under «Kort referat» fanen kan både veileder og LIS skrive inn et referat fra samtalen. Under 

tekstfeltet ser dere hvem som endret teksten sist.  

 

Når dere er ferdige med veiledningssamtalen og har skrevet referat, kan samtalen ferdigstilles. Dette 

er det kun du som veileder som kan gjøre.  

Du ferdigstiller en veiledningssamtale ved å gå til fanen «Ferdigstill» (2) og klikke på «Bekreft 

ferdigstilling» (2). Når en samtale er ferdigstilt dukker den opp under «Tidligere samtaler» (3).  

 

 

Filer 
 
Under «Filer» kan man laste opp dokumenter som er relevant for utdanningsløpet. Både du og LIS 
kan laste opp dokumenter her.   
For å se, endre eller slette dokumenter, eller for å legge til et nytt dokument, klikker du i feltet under 

«Filer» for ønsket LIS.  
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For å legge til dokument klikker du først på «Legg til dokument» (1) og deretter «Velg dokument» (2).  

 

Du får da opp en dialogboks hvor du navigerer til dokumentet som skal lastes opp, markerer det og 

klikker på «Åpne» (3).  
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Til slutt legger du eventuelt inn en kommentar (4) og klikker på «Last opp» (5). 

 

Dokumenter som er lastet opp kommer opp under «Alle dokumenter», og man har mulighet til å 

endre/legge til en beskrivelse (1) samt slette dokumenter (2). 
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Fremdriftsrapport læringsmål 
 
I oversikten over LIS sine planer finner du «Framdriftsrapport læringsmål». 

 

 

Denne gir et oversiktsbilde over alle planer LIS har fått tildelt, med prosentvis fordeling av status på 
læringsmålene (1) og status på veiledningssamtaler (2)  
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Videre nedover på denne rapporten vil du finne flere detaljer om hvert enkelt læringsmål og 

læringsaktivitet. 

1. Her ser du alle læringsmålene som tilhører læringsmålplanen  

2. Hver av læringsaktivitetene i læringsmålet er representert med hver sin boks, fargen 

indikerer status på læringsaktiviteten: Grønn = fullført. Orange = venter på godkjenning. Gul 

= påbegynt. Hvit = ikke startet. Rød = avvist   

3. Når du holder musepekeren over en av boksene vil du få opp navn på læringsaktiviteten, 

samt status på denne 

4. Her ser du status på læringsmålet, dato forteller når læringsmålet ble godkjent 

 

 

Sende e-post til dine utdanningskandidater 
 
Fra oversikten over dine utdanningskandidater kan du sende epost til en eller flere, det gjør du ved å 

1. Hake av i boksen til venstre for navnet til de du ønsker å sende epost til 

2. Klikke på Send melding 
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Du får nå opp et nytt vindu der du kan  

       3. Legge inn emne på mailen 
       4.   Skrive inn meldingen du ønsker å sende ut 
       5.   Du kan velge å fjerne mottakere av mailen ved å klikke på «Fjern»  
       6.   Når du er klar til å sende mailen klikker du på «Send melding» 
 
Du vil motta en bekreftelses e-post med informasjon om innholdet i e-posten, samt hvem den er 

sendt til. Du vil ikke finne den igjen i dine sendte e-poster. E-posten sendes med deg som avsender 

og kommer inn i din innboks når medarbeider svarer på e-posten.  

 

Eksempel på bekreftelses e-post, når den er sendt til flere vil alle navnene være listet opp. 
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Fargekoder 
 

Fargekodene rød, hvit, gul og grønn går igjen flere steder i læringsmålplanen. Kort fortalt betyr 

fargene følgende:  

- Rød: Noe som skal gjøres av deg. For eksempel veiledningssamtaler som ikke er ferdigstilt. 

- Hvit: Noe som ikke er påbegynt. 

- Gul: Noe som er påbegynt, men ikke fullført. For eksempel læringsmålplaner, læringsmål og 

læringsaktiviteter som LIS har påbegynt, men ikke fullført.  

- Grønn: Noe som er fullført. For eksempel fullførte veiledningssamtaler, læringsaktiviteter og 

læringsmål.  

 

Bytte av veileder 
 
Dersom LIS bytter veileder underveis i utdanningsløpet registrer LIS inn ny veideler under personalia 
fanen. Ny veileder vil se innholdet/referat fra de veiledningssamtalene LIS har hatt med sin tidligere 
veileder. 


