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Trin-for-trin: Sådan finder du et tilbud på Tilbudsportalen
Når du skal finde et tilbud på Tilbudsportalen, skal du først vælge, hvilket
område du søger inden for.
På Tilbudsportalens hjemmeside kan du vælge mellem ’Tilbud til Børn og
unge’, ’Tilbud til Voksne’ og ’Tilbud til Ældre’. I dette eksempel vælges
Søg Tilbud til Voksne.

Bemærk, at du også kan skifte
imellem områder, når du er
inde på Tilbudsportalen.
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Du kan allerede nu se, hvor mange tilbud der er til voksne.
For at få et overskueligt antal resultater, skal du snævre din søgning ind. Du kan benytte dig af de fire
søgefiltre på denne side.
Du kan også klikke på knappen ’Avanceret søgning’ for at få vist flere valgmuligheder.

I dette eksempel vælges Længerevarende botilbud, §108 i første søgefilter. Læg mærke til antallet af
søgeresultater, som automatisk opdateres, når du vælger søgekriterier.

Side 2 af 4

Opdateret 01.02.2016

Nu vil vi gerne vælge en målgruppe, som tilbuddet skal være specialiseret i. Den kan vi dog ikke se på listen,
så derfor klikker vi på knappen Vis flere målgrupper for at få vist listen med alle målgrupper.

Nu kan vi se alle målgruppekategorier, og vi vælger
kategorien Udviklingshæmning.

Hvis du markerer flere målgruppekategorier, vil du få
vist tilbud, der har særlige kompetencer i forhold til
personer, der har alle valgte problemstillinger.
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Når du synes, at antallet af resultater er passende, skal du klikke på knappen Søg.

Nu får du en visning af de tilbud, der matcher din søgning. Du har nu en række handlemuligheder:
1.
2.
3.
4.
5.

Se resultater på liste eller kort
Ret din søgning (tilbage til søgefiltrene)
Ret søgning ved at slette søgekriterier på krydset
Fjern tilbud fra resultatvisningen
Se alle oplysninger om et tilbud
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