
Hjelp til 
pålogging



For å søke tilskudd fra Helsedirektoratet

• Rollen «Helse-, sosial- og velferdstjenester» på Altinn gir tilgang til å opprette og 
fylle ut søknadsskjema

• Rollen «Begrenset signeringsrettighet» på Altinn gir tilgang til å lese, signere og 
sende inn søknadsskjema

Merk:
Altinn skiller på «roller» og «enkelttjenester». Det er de to rollene beskrevet over her som må  
tildeles for å kunne fylle ut, lese, signere og sende inn søknad på tilskudd fra Helsedirektoratet.



Hvem kan tildele roller i Altinn?

For å kunne tildele roller må du ha rollen Tilgangsstyring på Altinn 

Denne rollen er forhåndsfordelt til øverste ledd i virksomheten, for eksempel 
daglig leder eller styrets leder eller kommunedirektør

Merk:
Det er virksomheten selv som bestemmer hvem som skal kunne representere 
virksomheten. Det er derfor virksomheten selv som tildeler roller og passer på at 
den enkelte ansatte kun har tilgang til det vedkommende skal ha tilgang til.



Jeg har vært logget inn og 
opprettet ny søknad. 

Når jeg skal logge meg inn på nytt får jeg beskjed 
om at jeg ikke har den rollen jeg trenger.



InPrivate eller 
Inkognitovindu

Da kan det hjelpe å åpne 
et nytt InPrivate eller 
inkognitovindu

1. Klikk på de tre prikkene 
øverst til høyre i 
nettleseren

2. Klikk på «nytt InPrivate-
vindu»

3. Forsøk å logge inn på 
nytt.

Du kan gjenta dette hvis du 
får samme problem igjen

Vi arbeider med å løse 
dette problemet

2.
1.

2.

1.

Det ser litt ulikt ut i ulike typer nettlesere, her ser du to eksempler



Jeg hadde tilgang på Altinn før, 
men får ikke tilgang til de nye 
skjemaene på Helsdirektoratets
side…



Da kan det være at du er  
tildelt «enkelttjenester» i 
Altinn.

De gir IKKE tilgang til 
skjemaene på 
Helsedirektoratets sider

Du må få tildelt rett 
«rolle»

Klikk her

Klikk her



Hvordan tildele roller i Altinn?
Eksemplene som brukes i veiledning på de neste sidene er hentet fra et testmiljø Altinn. 
Ingen personer, virksomheter eller tilhørende informasjon er virkelige.



Logg deg inn i 
Altinn
1. Velg virksomheten du 

skal tildele rolle for

2. Klikk på «profil»

3. Klikk på «Andre med 
rettigheter til 
virksomheten»

1.
2.

3. Klikk her



Velg person 
som skal få rolle
Finn personen i listen og 
klikk på personen (1.)

Finner du ikke personen i 
listen må du klikke på 
«Legge til ny person eller 
virksomhet» (2.)

Richard Rosvold Klikk her
1.

2.



Legg til ny 
person
Registrer fødselsnummer 
og etternavn til personen 
(1.)

Klikk på Neste (2.)

1.

2.



Tildel rolle til en 
person
Klikk på «Har også disse 
rollene (1.)

Klikk her1.



Tildel rolle til en 
person
Her ser du hvilke roller 
personen allerede har

Klikk på «+ Legg til ny 
rolle» (1.)

Klikk her

Klikk her1.



Tildel riktig rolle
Hvis personen skal ha 
tilgang til å opprette og fylle 
ut søknad om tilskudd:
• Klikk på Helse-, sosial-

og velferdstjenester (1.)

Hvis personen skal ha 
tilgang til å signere og 
sende inn søknad om 
tilskudd:
• Klikk på «Begrenset 

signeringsrettighet» (2.)

Klikk på «?» for å se alt 
rollen gir tilgang til å gjøre

Klikk på «Ferdig» for å 
lagre (3.)

Klikk her

Klikk her

2.

1.

3.



Rolle er tildelt

Klikk på «Ferdig» (1.)

Klikk her

Klikk her
1.



Espen Isaksen
espen.isaksen@helsedir.no

920 27 664

Jonas Bech
jonas.bech@helsedir.no

417 83 933

Mahwash Ajaz
mahwash.ajaz@helsedir.no

452 23 936

Fikk du ikke løst problemet? Kontakt oss direkte
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