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Trin-for-trin: Sådan giver du et tilbud status som ophørt
for dig der godkender i et socialtilsyn

Tilbud, der skal fjernes fra Tilbudsportalens søgeværktøj, inddeles i to grupper:
•

•

Tilbud, der ved fejl blev oprettet af den godkendende myndighed. Typisk handler det om et tilbud, som
allerede findes i indberetningen, og som myndigheden kom til at oprette på ny, dvs. en dublet.  De
tilbud, der ved en fejl blev oprettet på den måde, skal slettes af Socialstyrelsens support. Kontakt da
supporten med oplysning om tilbuddets registrerede navn og hovedadresse.
Tilbud, der allerede findes i indberetningen, og som skal fjernes fra Tilbudsportalen pga. manglende
godkendelse, nedlæggelse, fusion o. lign. Hvis der er tale om sådan et tilbud, skal det have status som
ophørt. Det gør du ved at følge vejledningen herunder.

Log på tilsyn.dk og find det tilbud, som du vil give status som ophørt.

Når tilbuddet er åbnet, klikker du på overskriften Tilsyn.
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Klik på Tilføj tilsyn-post (plus-ikonet ude til højre).

Der åbner nu et nyt vindue med oplysninger om tilbuddets tilsynsstatus. Klik på overskriften Vurdering og
resultat for at folde den ud, hvis den ikke allerede er det.

Klik på Resultat under overskriften.

Side 2 af 5

Opdateret 26.09.2017

Vælg tilbud ophørt i rullelisten, og udfyld alle de øvrige påkrævede felter.

Klik på GEM øverst på siden.

Klik derefter på SEND TIL TP.
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Du ser nu fasen ’Kontroller og godkend’.
Klik på fasen Indberetningen og derefter på siden IT-brugere under fanen ’Tilbudstype’.

Klik på Fjern ud for de(n) it-bruger(e), der er tilknyttet til tilbuddet.

Klik på OK i dialogboksen.
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Klik på fasen Kontroller og godkend.
Kontroller indholdet under sektionen ’Tilsyn’, og klik på Godkend i rullelisten til højre nederst i sektionen.
Klik på Udfør nederst på siden.
Fra dagen efter vil tilbuddet være fjernet fra Tilbudsportalens søgeværktøj, da alle tilbud med status ’tilbud
ophørt’, ikke er synlige på Tilbudsportalens søgeværktøj.
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