Hjelpekorpsprøve og elektronisk førstehjelpsprøve brukerveileder
Du kan få tilgang til e-læringsportalen både via nettsiden til Røde Kors og via Korsveien.
Gå inn på www.rodekors.no.

Logg deg inn på www.korsveien.no

Klikk på «Om Røde Kors»

Klikk på «Tjenester»

Velg deretter
«Ressurssystemer for frivillige»

Velg deretter «Gå på kurs»

På siden som kommer opp velger du
under «Viktig materiell»
«- innlogging» eller «- registrering».

Deretter velger du
«E-læringsportalen finner du her»
for innlogging eller
«registrere deg for å få tilgang» hvis du
ikke har brukt e-læringsportalen tidligere.

Hvis du ved innlogging har glemt brukernavnet eller
passordet ditt, klikker du på
«Glemt brukerID eller passord?» i innloggingsbildet
og fyller ut skjemaet som kommer opp med
telefonnummer eller epostadresse og sender.
Da får du tilsendt en epost/SMS med opplysninger
om ditt brukernavn og nytt passord.

Hvis du ikke har brukt e-læringsportalen tidligere må
du bruke registreringsskjemaet og fylle ut feltene
Fornavn, Etternavn og E-post samt legge til
fylkestilhørighet.
Klikk deretter på «Registrer meg».
Da kommer det opp et vindu med ditt brukernavn og
passord. Passordet kan du senere endre.
Etter registrering klikker du så på «Min startside» og logg deg inn.

Første gang du logger deg inn får du beskjed om å endre passordet ditt. Skriv nytt passord
og klikk på «Endre passord»
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Du er nå inne på e-læringsportalen og kan melde deg på kurs og ta tester.

Velg «Røde Kors Hjelpekorps» for å få oversikt
over opplæringen i hjelpekorpset. Klikk på prøven du
vil ta, for eksempel «Førstehjelpsprøven på nett».

For å få tilgang til prøven må du melde deg på.
Velg programmet «Førstehjelpsprøven»
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Du får nå opp et nytt vindu:
Klikk på «Start påmelding»

Kontroller deretter at e-postadresse
og telefonnummer er korrekt og
fullfør påmeldingen.

Gå deretter til «Min startside»
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Du får nå oversikt over kursene du er blitt tildelt/påmeldt.
Klikk på «Førstehjelpsprøven».

I neste vindu velger du «Førstehjelpsprøve 2015»

Velg så
«Teoritest» og
start testen i
neste vindu.
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Start
testen

Selve testen
Testen består av 60 utsagn som du må krysse av «Riktig» eller «Galt» på innen 60 minutter.
Du må klikke på «Registrer svar» for hvert utsagn. Du kan svare på utsagnene i den
rekkefølgen du ønsker, men registrert svar kan ikke endres, dvs. at du ikke kan gå inn og
endre tidligere svar. Avkrysning for både «Riktig» og «Galt» gir feil svar.
1

2

3

4

1 – Teksten øverst opplyser om fra hvilket kapittel i boka utsagnet er hentet fra.
2 – Markeringen øverst til høyre viser tiden som er igjen av testen (teller ned fra 60 minutter).
Hvis tiden blir overskredet, stopper testen og du kan ikke fullføre. Ikke registrerte svar blir
registrert som feil svar.
3 – De grå/blå/lilla markeringene markerer antall utsagn som er besvart (grå) og antall som
gjenstår (blå). Lilla er gjeldende utsagn
4 – Det fargete kvadratet til høyre viser fra hvilken del i boka «Førstehjelp» utsagnet er
hentet fra (rød del, gul del, grønn del eller går del).
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Når testen er fullført får du en oversikt over testresultatet. Du må ha minimum 80 % riktige
svar på hver del for å bestå testen.
Klikk på «Vis detaljerte resultater og fasit» hvis du vil se fasiten og hvilke utsagn du har svart
rett og galt på.

Fasit
«Status» viser fasiten.
«Deltaker» viser ditt svar.
 Grønn hake viser rett svar
x Rødt kryss viser feil svar.
Dette betyr at hvis grønn
hake under «Status» og
under «Deltaker» står på
samme linje ved siden av
hverandre, så har du svart
rett på utsagnet i henhold til
fasiten.
Når testen er gjennomført og
bestått, kan du gå til
«Mine kurs/kursbevis» på
velkomstsiden til e-læringsportalen (se side 3) og printe
ut dokumentasjon på
gjennomført teoriprøve.
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Dokumentasjonen blir lagret i systemet og kan printes ut når
som helst. Klikk på høyre museknapp og velg «Skriv ut».
Du kan også lagre dokumentasjonen på egen PC.
Sett musepekeren over nedre del av dokumentet og velg
lagre-ikonet (= lagre en kopi).

Førstehjelpsprøve 2015 gjelder fram til 31.12.2015.
Fra 1. januar 2016 gjelder Førstehjelpsprøve 2016.
Du kan når som helst, når du er logget inn på e-læringsportalen, redigere profilen din.
Klikk på navnet ditt og deretter «Rediger profil».

Det er viktig at du oppdaterer opplysningene om deg, spesielt e-postadressen og
telefon-nummeret da dette brukes i kommunikasjonen mellom deg og e-læringsportalen.
Husk å logge av når du er ferdig. Klikk på navnet ditt og velg «Logg av».

LYKKE TIL MED E-LÆRINGEN!
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