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Sådan godkender du adgangsanmodninger
For kommunale plejefamilieadministratorer

Som kommunal log-in-administrator har du mulighed og ansvar for at godkende eller afvise de anmodninger,
der kommer fra de oprettede brugere af Tilbudsportalens søgeværktøj. Disse brugere sender en anmodning til
dig for at få adgang til at se plejefamiliernes kontaktoplysninger.
Kontaktoplysningerne til plejefamilierne er fortrolige og er beskyttet af § 1, stk. 1 i Persondataloven. De
brugere, der får adgang til disse kontaktoplysninger, er dermed underlagt tavshedspligt. De kommunale login-administratorer skal derfor kunne stå inde for, at disse brugere overholder denne bestemmelse.

Godkendelse af adgangsanmodninger sker på følgende måde:
•

En sagsbehandler/familieplejekonsulent opretter sig selv som bruger i Tilbudsportalens søgeværktøj.
Samtidig anmoder den nye bruger om adgang til at se kontaktoplysninger for plejefamilier.

•

Anmodningen sendes til den kommunale log-in-administrator, som vurderer, om ansøgeren er
berettiget til at få tildelt denne adgang.

•

Hvis du godkender anmodningen, vil ansøgeren modtage en advisering om, at anmodningen er
godkendt. Hvis du afviser, vil ansøgeren få besked om dette.

På følgende sider kan du se, hvordan du godkender en adgangsanmodning.
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Godkendelse af anmodning om udvidet adgang
Når du er logget på Tilbudsportalens søgeværktøj, ser du et billede som nedenfor. Klik på Min tilbudsportal.

Klik derefter på ’Administrer brugerrettigheder’.
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Du ser nu en oversigt over, hvem der er godkendt til udvidet adgang (Allowed), og hvem der har sendt
anmodning om udvidet adgang (Requesting). For at godkende en anmodning klik på ansøgerens mailadresse
under Requesting

Nu kan du se flere oplysninger om ansøgeren i boksen Info. Hvis du kan godkende personen, klikker du
på ’Godkend anmodning’. Hvis du ikke mener, at personen skal have udvidet adgang til at se oplysninger om
plejefamilier, skal du klikke på ’Fjern/afvis anmodning’.

Du bliver spurgt, om du er sikker på at godkende anmodningen. Klik på ’OK’, og bekræfdin handling.
Ansøgeren vil derefter optræde under listen Allowed.
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Fjerne godkendelsen af en bruger i søgeværktøjet
Klik på den person, hvis udvidede adgang skal fjernes under Allowed. Du vil nu se flere oplysninger om
personen og en knap ’Fjern/afvis anmodning’ i Info-boksen. Klik på knappen.

Inden du fjerner/afviser adgang, bedes du skrive årsagen til fjernelse/afvisning af udvidet adgang. Klik
derefter ’Godkend fjernelse’. Du bliver spurgt, om du er sikker på at ville fjerne/afvise anmodningen. Klik
på ’OK’, og bekræft din handling.

Brugeren er nu fjernet fra listen.

