
1 Last ned applikasjon «Dossier 

Helse» fra Google Play/ App
Store.

Applikasjonen støtter disse 
versjonene:
- Android 4.1 eller høyere 
- iPhone iOS 8 eller høyere

Applikasjonen er tilpasset iOS og 
Android tablet.

NB! Du logger inn på Helse 
Nord sin løsning.

Formålet med Kompetanse-
modulen er å gi systemstøtte til 
dokumentasjon av 
kompetanseplaner og 
spesialistutdanningen for leger. 
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2 Aktivere bruker:

a) Klikk på Glemt passord / 
Nytt passord

b) Fyll inn brukernavn eller din 
jobbrelatert e-postadresse

NB! Brukernavn må inneholde 
prefiks HN-
Du må ha tilgang til jobb 
eposten  når du aktiverer 
tjenesten.

Mer informasjon og opplæring om Kompetansemodulen finner du i: 
 Brukerveiledninger i DocMap samling (DS13110)
 Campus e-læring om «IKT-verktøy for LIS-leger»
 Sjekk kurstilbud i kurskalender eller ta kontakt med lokal prosjektleder/ 

systemforvalter

Applikasjonen er en forenklet versjon av webløsningen.
• Ansatte: Kan registrere innfridde krav knyttet til kompetanseplaner
• Leder: Kan godkjenne kompetanseplaner og læringsmål, men ikke

tildele kompetanseplaner
• Supervisør/Instruktør: Kan signere under fullførte 

krav/læringsaktiviteter
• Veileder: Kan gjennomføre veiledningssamtaler. Veileder har tilgang til 

«Kompetanseplaner – Læringsmål» og «Dokumenter», men ikke 
«Personalia og leder»

• LIS-lege: Kan registrere fulførte læringsaktiviteter, sende læringsmål til 
godkjenning og utføre veiledningssamtaler. LIS kan ikke registrere 
veileder i app’en og må derfor gjøre det i webløsningen via pc’en.

a) b)

http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocIndex.html?DOCKEYID=606201
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4 Logg inn:

a) Skriv inn brukernavn i 
formatet: «HN-
brukernavn» og passordet 
du fikk tilsendt på e-post 
eller gå direkte til steg b)

b) Velg lenke «Automatisk 
innlogging» i eposten for å 
sette ditt ønskede passord

Systemstøtte:
Finnmarkssykehuset:
Linda Isaksen
Linda.Isaksen@finnmarkssykehuset.no

Helgelandssykehuset:
Jonas Ottermo 
Jonas.Ottermo@helgelandssykehuset.no

3 Du kommer til å få en 

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

a) b)

a) b)

Nordandssykehuset:
Kompetansemodulen@nordlandssykehuset.no
Nora Frydendal Hoem 
Nora.Frydendal.Hoem@nordlandssykehuset.no
Cathrine Aadnevik 
Cathrine.Aadnevik@nordlandssykehuset.no

Universitetssykehuset Nord-Norge:
Kompetansemodulen@unn.no
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