Lathund för dig som har ett e-tjänstekort men inte är anställd i
Landstinget.
(Modell C)

Det finns olika vägar att göra en anmälan. Val av väg/modell beror på vilken vårdgivare du tillhör och om
du har e-tjänstekort eller inte.
Lärtorget är tyvärr mycket komplext och har konstaterats ha bristande funktionalitet för ett antal
vårdgivare med e-tjänstekort. Förbättringsarbete pågår tillsammans med Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen men tills vidare behöver du använda nedan manuella procedur.
•
•
•

Samtliga förskrivarutbildningar finns synliga och sökbara i Lärtorget.
Adress till Lärtorget: lartorget.sll.se
Anmälan och kursadministration för samtliga förskrivarutbildningar sker i Lärtorget men din
anmälan i Lärtorget, behöver i nuläget läggas in av kurssamordnare.

Du som har ett e-Tjänstekort och annan har annan huvudman än landstinget väljer alltid nedan ingång och
skall använda Gå till öppna kurser
Följ nedan manual. Vid behov av vägledning kontaktar du utbildningssamordnare tel 123 47 560 eller
hjmsutbildning.slso@sll.se

C1Du som har e-tjänstekort och annan
huvudman än landstinget, klickar alltid
här på Gå till öppna kurser” inför din
anmälan enligt modell C (som beskrivs här
nedan).
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C2 Samtliga förskrivarutbildningar hos Hjälpmedel Stockholm och KommSyn Stockholm har namn
som börjar med Hjms Förskrivarutbildning. Du hittar lättast din kurs genom att i sökrutan skriva ex
Hjms eller ett för kurstillfället relevant sökord

C3 Du kan direkt se de kursomgångar som erbjuds, sista dag
för anmälan och antal lediga platser.
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C4 Välja datum.
Klicka på: Läs mer
och anmäl

C5 Läs mer om kursens
innehåll

C6 Utöver angivet antal platser, finns vanligen ytterligare ett
antal platser på en väntelista.

C7 Kontrollera
status gällande
platstillgång och
anmälningstid.
Du skall inte klicka
på anmäl mig

C8 Du behöver nu anmäla dig via e-post till vår utbildningssamordnare hjmsutbildning.slso@sll.se
Där skall framgå:
•
•
•
•
•
•

Vilket kurstillfälle du vill anmäla dig till ( exempelvis ”Lyftselar, 18 oktober, förmiddag” )
Ditt namn
Arbetsplats
Profession; arbetsterapeut, fysionterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska, distrikssköterska,
logoeped eller dietist
Telefonnummer
E-postadress

C9 Du kommer med E-post få en bekräftelse på att din anmälan har skett samt information om du
har fått en plats eller står på väntelistan.
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