Lathund för dig som inte har ett e-tjänstekort.
(Modell B)
•
•
•

Samtliga förskrivarutbildningar finns synliga och sökbara i Lärtorget.
Anmälan till samtliga förskrivarutbildningar sker i Lärtorget.
Adress till Lärtorget: lartorget.sll.se

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.
Du som inte har ett e-Tjänstekort väljer alltid nedan ingång och skall använda Gå till öppna kurser även
när du har skaffat dig ett konto.
Lärtorget är tyvärr mycket komplext och kan vara svår att använda för vissa vårdgivare Får du problem hör
av dig till utbildningssamordnare för vägledning tel 123 47 560 eller hjmsutbildning.slso@sll.se

Första anmälan – då konto inte har skapats

B1Du som inte har e-tjänstekort, klickar
alltid här på Gå till öppna kurser” för
att anmäla dig enligt modell B (som
beskrivs här nedan).
(Välj inte logga in- även om du har skaffat
dig ett konto)
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B2 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

B3 Du kan direkt se de kursomgångar som erbjuds, sista dag
för anmälan och antal lediga platser.
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B4 Välja datum.
Klicka på: Läs mer
och anmäl

B5 Läs mer om kursens
innehåll

B6 Utöver angivet antal platser, finns vanligen ytterligare ett
antal platser på en väntelista.

B7 Anmälan
sker här

B8 Välj Skapa konto vid din första anmälan.
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B9 Ange den e-postadress vi ska använda för att nå dig samt bekräfta din anmälan på.

B10 Anmälan dig
hä

B11 Fyll i dina uppgifter.Välj ett lösenord för kontot du nu skapar och bekräfta anmälan.

B12 Du får e-post gällande kursanmälan .Du uppmanas för att bekräfta ditt konto/anmälan, att gå
till den länk som sänds dig via e-post. När du har klickat på länken är din amälan klar .Nu har du ett
konto.
Läs och spara mailet! Vid behov av att avamäla dig, är smidigast att använda länken mailet.(Du kan
även gå gå in på ”Mina kurser” – se B21)
Välk

!

B13 Vill du anmäla dig till ytterligare kurstillfälle behöver du nu logga ut för att åter gå till Lärtorgets
startsidan. Följ manualen vidare för att se hur du gör när du nu har ett konto
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Ny anmälan-när konto finns registrerat från tidigare anmälan.
B14 Följ manulen steg B1- B7-och fortsätt nedan på B15
B15 I nedan moment väljer du Logga in

B16 Välj nedan
symbol

B17 Fyll i dina uppgifter och bekräfta din anmälan .

B18 Du får ett mail gällande kursanmälan . Läs och spara mailet! Välkommen!
B19 Vill du anmäla dig till ytterligare kurstillfälle; välj Logga ut. gå in igen på Lärtorgets startsida. 5
-Se manulen B14

Avanmälan
B20 Vid behov av avamäla sig är smidigast att använda länken du fick i mailet. Klicka på länken .
Klart! Du kan även göra en avanmälan genom gå in på Mina kurser- se B21

Mina Kurser
På sidan Mina kurser kan du se vilken kursomgång du har anmält dig till, se de kursomgångar som du
tidigare har deltagit i samt vid behov avanmäla dig till ett kurstillfälle.
B21. Gå till Lärtorgets startsida lartorget.sll.se Välj Logga in.
Använd inloggningen enbart för attgå till ”Mina kurser

B22 I nästa steg klickar du på denna symbol.
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B23 Under Aktiviteter väljer du Mina kurser. Då kan du se de kurser som du tidigare har deltagit
vid, de kurser du är anmäld/antagen till och vid behov avanmäla dig.

B24 Avanmälan
Välj det kurstillfälle som är aktuellt för
avanmälan.
Vill du avanmäla dig sker det här.I mailet du
fick vid antagningen framgår vad som gäller
vid avanmälan.
Om du inte lyckas avanmäla dig, kan det beror
på att det är för när inpå kurstillfället och
därför spärrat i Lärtoget.

När du är på Mina kurser kommer du kunna välja att se en kurskatalog. Den kurskatalogen är inte
korrekt och ska inte användas. Vill du anmäla dig till ett nytt kurstillfälle måste du logga ut och åter gå
in i Lärtoget. -Se manulen steg B14
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