Information till nya användare av Kompetensportalen

Hej och välkommen till Region Sörmland!
Som medarbetare, hyrpersonal eller student har du tillgång till vår Kompetensportal.
Kompetensportalen består av flertalet e-utbildningar.
Kompetensportalen är ett verktyg som du kommer åt via INSIDAN som är Region Sörmlands
interna hemsida. När du loggar in dig på en dator inom Region Sörmland kommer du åt
Kompetensportalen via din inloggning.
Inloggningsuppgifterna får du antingen via e-post från oss eller när du börjar hos oss på
ortopedkliniken.
Välj webbläsaren Internet Explorer

.

Inloggad via dator på Region Sörmland?
När du öppnat INSIDAN finns information kring kompetensportalen under fliken:
Anställning och Arbetsmiljö/Utbildning och kompetensutveckling/Kompetensportalen.
http://insidan.dll.se/anstallning-och-arbetsmiljo/utbildning-ochkompetensutveckling/Kompetensportalen/
På vår sida hittar du inloggningslänken till Kompetensportalen. Du kan också hämta
inloggningslänken och lägga som ett verktyg på INSIDAN.
Inloggad på dator utanför Region Sörmland?
Klicka på denna länk:
https://samverkan.regionsormland.se/utbildning-ochforskning/Kompetensportalen_region_sormland/
Där väljer du inloggning för medarbetare, hyrpersonal och studenter till Kompetensportalen.
I Kompetensportalen finns det några e-kurser som är obligatoriska för alla anställda inom
Region Sörmland att genomföra. Andra kurser är obligatoriska för dig beroende på var du
jobbar och vad du jobbar som. Det finns dessutom en hel utbildningskatalog där du kan ta del
av kurser som kan vara till nytta för dig i din yrkesutövning.
Om du stöter på problem eller om det är något du undrar över gällande Kompetensportalen är
epostadressen till vår support support.kompetensportalen@regionsormland.se

Hur jag hittar mina obligatoriska utbildningar i Kompetensportalen:

Börja med att klicka in på Min plan.

De obligatoriska utbildningarna finns i listan bland övriga utbildningar men
är markerade med ett
. För att plocka ut en lista bara med de obligatoriska
klickar du på valet Att-göra-Listor upp till höger på sidan.

I fliken Att-Göra-Listor klickar du sedan på Obligatoriska
objekt.

Du har nu öppnat upp en lista på de obligatoriska utbildningar som gäller just för dig. Härifrån
kan du starta e-kurser, anmäla dig till lärarledda kurser – allt beroende på vad som är tilldelat.
Tänk på att det är olika kurser beroende på var du jobbar och vad du jobbar som så kollega
med annan titel på arbetsplatsen kanske har ett annat utbud.

