
 

 

 

 

 

  

Studiehandledning för Geriatriskt 
kompetensbevis 

Det här krävs för att få Geriatriskt kompetensbevis 

Att medarbetaren har tagit del av minst 15 av 18 föreläsningar och fått 

godkänt på examinationen inom ett år från utbildningsstarten. 
 

Så här görs anmälan 

Anställda vid Region Norrbotten 
Närmaste chef mejlar antal personer som ska gå utbildningen samt 

aktuell enhet till geriatrik@norrbotten.se. Sedan skickas lösenord till 

föreläsningarna och broscher per post till beställaren. 

Anställda vid kommuner i Norrbotten 
Närmaste chef anmäler följande till geriatrik@norrbotten.se 

 Medarbetarens för- och efternamn 

 Kommun och arbetsplats   

 Medarbetarens personliga e-post  

Användarnamn och lösenord som ska användas vid den kommande 

examinationen, mejlas till medarbetarens e-post. Lösenord till 

föreläsningarna och broscher skickas per post till närmaste chef. 

 

Så här går det till 
 

 Startsidan för utbildningen är nllplus.se/geriatrik 

 

 För att få åtkomst till föreläsningarna (se vänster meny) behöver 

medarbetarna få tillgång till lösenordet som närmaste chef har fått 

per post. 

 

 Till varje föreläsning finns en sammanfattning, kapitelindelning 

med tidsanvisning samt frågeställningar 

 

 Föreläsningar kan ses i valfri takt under ett år. 

 

 Skriv gärna ut föreläsningspresentationerna för att lättare kunna 

följa med under föreläsningen. Klicka på ”flera” för att utskriften 
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ska innehålla fler bilder per sida. 

 

 Det är bra om minst ett par medarbetare ser föreläsningarna 

tillsammans för att kunna diskutera och reflektera över de givna 

frågeställningarna. 

 Ett schema för utbildningarna finns länkat i höger spalt. Schemat 

finns både som Excel- och PDF-dokument beroende på om 

deltagarnamnen ska fyllas i för hand eller ej. Schemat sätts upp på 

lämplig plats, där medarbetarna markerar när de har tagit del av 

föreläsningarna. 

 När minst 15 av 18 föreläsningar har setts så går det bra att göra 

examination för Geriatriskt kompetensbevis. 

 Examinationen görs på regionens lärplattform Utbilda.se. 

Inloggningen skiljer sig mellan externa användare och 

regionanställda. Anställda vid region Norrbotten Om medarbetaren 

är inloggad på regionens nätverk så sker en automatisk inloggning 

om hen klickar på ”logga in” uppe till höger. Anställda vid 

kommuner Norrbotten behöver ha sina inloggningsuppgifter för att 

kunna logga in. Dessa mailades ut till medarbetaren i anslutning till 

att chefens anmälde hen till utbildningen. 

 Examinationen består av 20 slumpvist utvalda frågor, där 1-3 

alternativ är korrekta. Testet kan göras om flera gånger. 

 När medarbetaren har klarat testet så kan hen skriva ut ett diplom 

på lärplattformen. Detta lämnas till närmaste chef för påskrift, som 

bevis för avklarad examination. 

 Närmaste chef delar ut broschen till medarbetaren när alla krav för 

kompetensbevis är uppfyllda. 
 


