- Opprette felles bruker
- Oversikt Min side
– for organisasjoner m.fl.
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Min side
• Hvordan opprette felles
bruker for hvert
eksempelvis
- opplæringskontor,
- forening,
- lag, o.a.
- organisasjoner/virksomheter
som ønsker å jobbe med hverandres skjema og for hverandre i
egen organisasjon.
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Min side – opprette felles bruker gjøres slik:
1. Via Søknadssenteret
https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/selvbetjening/skjema/

eller
via lenke til skjemaene på fag-/ informasjonssidene til
avdelingen
2. Velg innlogging med E-post for felles konto eller privat konto
- ID-porten (eks. bankID) er å anbefale kun for helt private
søkere og skjemaer som krever det.

3. Velg Logg inn med e-post

4. Velg ny bruker nederst til høyre og
velg Aksepter personvernerklæringen
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Lag ny brukerprofil på Min side slik:
• Obligatoriske felt

liten bokstav som i navnet

• Frivillige felt,
bør likevel fylles ut
• Opprett bruker og
vent på aktiverings-e-post.
• Ved feil eller problemer:
Ring support

NB! Alle disse opplysningene kan endres i profilen senere.
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Min side – opprette felles bruker - fortsett slik:
3. Legg inn organisasjonens informasjon i feltene for Fornavn og
Etternavn, begge er obligatoriske (se eksempelbilde forrige
side):
Navnet deles regelrett i to. Legg første del av navnet i FORnavnfeltet og andre
del i ETTERnavnfeltet. Har organisasjonen kun et ord i navnet uten AS e.l. kan
en sette lokasjonen/stedet/avdelingen i Etternavnfeltet.

Eks. 2:
Eks. 3:

FNavn: Opplæringskontoret i + Enavn: Salten
Fnavn: Røde Kors Enavn: Sandnessjøen

4. E-postadresse: postxx@xxx.no og bekreft denne.
5. Passord: Legg inn et passord alle på kontoret kan huske og
bekreft det.
6. Resten er valgfritt, men bør fylles ut for å få det med inn i
skjemaene som skal sendes inn.
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Min side – oversikt over innhold på siden
Link til
Søknadssenteret

Klikk for endring av
profilopplysninger,
passord og e-postadresse

Oppgis ved senere
kontakt/
rapportering
Klikk for å bruke
som mal for nytt
skjema av samme
type

PDF-fil av innsendt
skjema u/vedlegg
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Min side – Notatfelt for ditt/din organisasjons behov
Klikk på navnet for å endre passord,
e-postadresse og opplysninger i
Min profil
(eller organisasjonens)

Fortsett å fylle ut skjemaet for
innsending. Din kollega kan
ferdigstille det du har påbegynt
som ligger i organisasjonens
felles Min side.

Skriv egne notater her
når du/dere ønsker,
også i lista over
innsendte skjema
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