Utfylling av «Innmeldingsliste til Helsedirektoratet»
Denne veiledningen gjelder for utdanningsinstitusjoner som skal sende inn lister over elever / studenter som er
kvalifisert til å få autorisasjon eller lisens som helsepersonell.
Steg
1
2

Handling
På helsedirektoratet.no trykk på link for å
registrere innmeldingsliste.
Etter å ha logget deg på Altinn, får du opp et
bilde hvor du må velge hvem du skal
representere.
Velg utdanningsinstitusjonen som du skal sende
inn «Innmeldingsliste til Helsedirektoratet» på
vegne av.
Trykk på «Vis flere» hvis du ikke finner
utdanningsinstitusjonen i listen over hvem du
kan representere. Trykk på knappen «Bruk» for
å velge virksomheten du vil representere.
Trykk på knappen «Fortsett».
Dersom ønsket utdanningsinstitusjon ikke
kommer opp i listen over hvem du kan
representere, ta kontakt med den som
administrerer Altinn i din virksomhet slik at du
eventuelt kan få tildelt rettigheter til dette
skjemaet.

3

Du kommer til siden for «Innsender».
Sjekk at informasjonen om Innsender er den du
ønsker å representere.

4

Legg inn informasjon om kontaktperson.
Kontaktpersonen skal være en person
Helsedirektoratet kan kontakte dersom det er
noe som er uklart i innmeldingslisten som har
blitt sendt inn.
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Skjermbilde / referanse

5

6

Sjekk at verdiene i nedtrekkslistene for
«Utdanningsnivå» og «Utdanningsinstitusjon»
er den utdanningsinstitusjonen du skal sende
inn innmeldingslisten på vegne av.
Trykk på knappen «Neste» for å komme til
neste side.
Du kommer til siden for «Studenter».
Les gjennom det som står under overskriften
«Lover og regler» for å få informasjon om hvilke
lover og forskrifter som styrer ansvaret
utdanningsinstitusjonen har for å vurdere om
eleven / studenten er kvalifisert for å få
autorisasjon eller lisen.

7

Innlegging av elever / studenter kan gjøres på
følgende måter:
- Elevene / studentene kan legges inn i en
Excel-fil for så å bli importert i Altinn.
- Elevene / studentene kan legges inn
manuelt i listen. Trykk på knappen
«Legg til ny student» for å legge inn
flere.
- Elevene / studentene kan legges inn ved
en kombinasjon av disse
Det har blitt laget en mal for innlegging av
elevene / studentene som inneholder validering
for å sikre at riktige verdier blir lagt inn i de
ulike feltene. Trykk på linken «Mal for å
registrere kandidater (xslx)» for å åpne
regnearket. Last opp filen ved å trykke på
knappen «Klikk her for å legge ved en fil».
Tabellen «Studenter» blir nå fylt med de
personene som ligger i regnearket. Eventuelle
feil i dataene blir merket med rødt.

8

Når du er ferdig med å legge inn elever /
studenter, trykk på knappen «Kontroller
skjema».
Det kommer opp et bilde som sier om alt er OK
eller om det er noe som må rettes opp før
skjemaet kan ferdigstilles.
Hvis alt er OK, kan du trykke på knappen
«Videre til signering»
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