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Nytt grensesnitt for prosedyrelister 

 

Det nye grensesnittet for prosedyrelister gir en oversikt over alle repeterende læringsaktiviteter som 

læringsmålplanene man er tildelt inneholder. I oversikten ser man informasjon om 

læringsaktivitetene, inkludert hvor mange repetisjoner man har utført, og man kan enkelt og raskt 

registrere en eller flere gjennomføringer. 

  



 

Ved å gå til «Kompetanseplaner/læringsmålplaner», velge ønsket plan og klikke på «Åpne 

prosedyreliste» vil man få opp alle prosedyrelistene i den valgte planen.  

 

 

Som standard får man kun opp alle prosedyrelistene i planen.  

 

 

 

Ved å endre filtreringen kan man velge å få opp læringsmålene i tillegg. Prosedyrelistene vil da være 

sortert slik at de ligger under læringsmålene de hører til. Det er kun de læringsmålene som har 

prosedyrelister knyttet til seg som ligger i denne oversikten.  



 

 
 

 

Læringsmål er markert med dette ikonet: 

 
 

Og læringsaktiviteter er markert med dette ikonet: 

 

 

 

Klikker man seg inn på et læringsmål får man informasjon om: 

 Status 

 Beskrivelse  

 Læringsarenaer knyttet til læringsmålet 

 



 

 

Klikker man seg inn på en læringsaktivitet får man: 

 Status 

 Mulighet til å markere læringsaktiviteten som favoritt 

 Beskrivelse 

 Informasjon om hvilke læringsmål læringsaktiviteten er knyttet mot 

 Læringsarenaer (viser alle læringsarenaer knyttet mot læringsmålene læringsaktiviteten er 

koblet mot) 

 Tidligere registreringer 

 Antall repetisjoner som kreves 

 Mulighet for registrering av nye repetisjoner 

 
 



 

Søke etter prosedyrelister 
 

Øverst i det nye grensesnittet finner du et søkefelt, her kan du søke på enkelt ord eller kombinasjon 

av ord for å finne prosedyrelisten du skal markere som innfridd.  

 

Listen med prosedyrer oppdaterer seg etter hva du skriver og viser kun prosedyrer som inneholder 

de-/t ordet du har skrevet  

 

Registrering av gjennomførte repetisjoner 
Man kan registrere gjennomføringer av læringsaktiviteter på to ulike måter; ved å klikke seg inn på 

en læringsaktivitet eller via hurtigregistrering.  

Hurtigregistrering (en repetisjon) 
Hurtigregistrering er en rask og enkel måte å registrere enkeltgjennomføringer på. Ved å klikke på 

plusstegnet til høyre for en læringsaktivitet registrerer du èn gjennomføring med dagens dato.  

 

 



 

 

Registrere flere gjennomføringer av samme prosedyre 
Dersom man vil registrere flere repetisjoner samtidig, legge inn en kommentar, eller skal sende en 

læringsaktivitet til signering, kan man ikke benytte hurtigregistrering. Da må man i stedet klikke seg 

inn på en læringsaktivitet. Nederst til høyre velger man dato, antall repetisjoner, skriver eventuelt inn 

en kommentar og klikker på «Registrer hendelse».  

 

 

 

Der det er krav om signatur får man også opp et eget felt for valg av supervisør.  

 

 



 

 

Marker som favoritt 
Man har mulighet til å markere læringsaktiviteter som favoritter. Da vil de bli liggende øverst i 

oversikten over prosedyrelister.  

 

Merk at favorittene vil ligge øverst i oversikten uavhengig av hvilken plan de tilhører. Det vil si at 

dersom man har flere læringsmålplaner og markerer en prosedyreliste i en av disse som favoritt, vil 

den også komme opp i favorittlisten øverst i oversikten over prosedyrelister for den andre planen.   

Man markerer en læringsaktivitet som favoritt ved å klikke på den og huke av for «Favoritt». 

 

 


