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Lynguide – mobilapplikasjon

Formålet med Kompetanseportalen er å gi systemstøtte til
dokumentasjon av
spesialistutdanningen.

Mer informasjon og opplæring om Kompetanseportalen finner du:
 Under min Sykehuspartner -> HR -> Kompetanseportalen
 I e-Læringen om Kompetanseportalen (LIS1)
 Informasjonsside LIS – tverregionalt prosjekt

1 Logg inn på Google Play/ App

Applikasjonen er en forenklet versjon av webløsningen.

Store og last ned applikasjonen
«Dossier Helse».

Leder: Kan godkjenne læringsmål, men kan ikke tildele kompetanseplaner

Applikasjonen støtter disse
versjonene:
- Android 4.1 eller høyere
- iPhone iOS 8 eller høyere
Applikasjonen er tilpasset iOS og
Android tablet.
OBS! Husk at du må logge deg
inn på Helse Sør-Øst sin løsning

2
a) For å aktivere deg som
bruker må du klikke på
Aktiver tjenesten/Glemt
passord.
b) Fyll inn brukernavn eller din
jobbrelaterte
e-postadresse

Det er viktig at du har den
jobbrelaterte e-posten
tilgjengelig når du aktiverer
tjenesten (e-post-adressen som
ligger under «Internadresse» i
Personalportalen).

Supervisør: Kan signere krav/læringsaktiviteter
Veileder: Kan gjennomføre veiledningssamtaler. Veileder har tilgang til
«Kompetanseplaner – Læringsmål» og «Dokumenter», men ikke
«Personalia/CV»

LIS: Kan behandle læringsaktiviteter, sende læringsmål til godkjenning og
utføre veiledningssamtaler. LIS kan ikke velge veileder og må derfor velge
veileder i webløsningen via pc'en.

a)

b)

Klikk på Aktiver
tjenesten/Glemt
passord

Skriv inn ditt brukernavn
i formatet «Hsobrukernavn» eller din
jobbrelaterte e-postadresse. Klikk på
knappen send. Du vil da
få tilsendt en epost med
nytt passord.
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3 Du får umiddelbart en

(a)

(b)

bekreftelse på at nytt passord
er sendt til deg på e-post. Klikk
på knappen «Tilbake» (a) for å
logge inn i applikasjonen (b).

Klikk på knappen
Tilbake for å komme
tilbake til
innloggingsbildet (b)

4
a) Skriv inn brukernavn i
formatet «Hsobrukernavn» og passordet
du fikk tilsendt på e-post.
b) Nytt vindu åpner seg og du
får beskjed om å endre
passordet.

(a)

(b)

