Problemer med innloggingen?
Dersom du har problemer med innloggingen, ønske om bytte av passord eller
e-postadresse, ta kontakt med Sigrun Evensen: sigrun.hoem.evensen@helsebergen.no eller legemidlertilbarn@helse-bergen.no.

Forslag til innhold og forbedring av
internett og intranettsidene
Innholdet på inter- og intranett er avhengig av gode innspill fra alle
medlemmene i kompetansenettverket. Har du dokumenter (som f. eks.
foredrag, retningslinjer), gode nettsider eller andre gode tips som kan legges
ut, så tar vi gjerne i mot dette. Send oss gjerne dette fortløpende på
legemidlertilbarn@helse-bergen.no.

LYKKE TIL MED BRUKEN AV INTRANETTET!

Intranett hvordan logge
inn?

Tilgang til Nettverkets intranett
For å få tilgang til Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn sitt
intranettområde må du som medlem av nettverket logge inn. Dette gjøres ved
å gå inn på www.legemidlertilbarn.no og trykke på hengelåsen øverst til høyre
(ved siden av søkefeltet). Ved pålogging fra mobiler finner du hengelåsen for
innlogging helt nederst på siden.

Bytte av passord
Det kan være ønskelig for de fleste å bytte bort passordet som er tildelt, dette
er mulig. Du må være innlogget først. Den enkleste måten å bytte passordet
på er å trykke på brukernavnet ditt i det grønne feltet, da får du opp «Bytt
passord», og velge denne. Da kommer denne boksen opp:

På intranettet til Nettverket vil du finne ulike dokumenter som omhandler
tematikken legemidler og barn. Dokumentene og informasjonen på
intranettet er kun tilgjengelig for nettverkets medlemmer.
Når du er innlogget vil brukernavnet ditt (e-postadressen din) stå øverst til
høyre i skjermbildet. Du har da fått tilgang til et nytt punkt i menyen
«Nettverksmedlem» - det er her du finner Nettverkets intranett.

Innlogging
Før innlogging trenger du brukernavn og passord, dette er uendret fra de
gamle nettsidene (dersom du hadde tilgang til disse). Nye brukernavn og
passord blir tildelt av Sigrun Evensen, sigrun.hoem.evensen@helsebergen.no. Brukernavnet er din e-postadresse, men OBS! det er den epostadressen som Nettverket har registrert på deg. Dersom du ikke vet
hvilken adresse som er lagt eller du vil bytte til en annen, kontakt Sigrun
Evensen.

Fyll inn tildelt passord i feltet passord og nytt passord i de to andre, og trykk
«Endre passord». OBS! Passordet må være minimum 8 tegn langt, og
inneholde minst en stor bokstav, et tall og et spesialtegn.

Glemt passord og/eller brukernavn
Det er i dag ikke mulig å be om nytt passord automatisk, dette må gå via
Nettverkets administrasjon. Dersom du har glemt passordet og/eller
brukernavnet ditt, kan du sende e-post til Sigrun Evensen
(sigrun.hoem.evensen@helse-bergen), gjerne med kopi til
legemidlertilbarn@helse-bergen.no. Vi vil sende ut nytt passord til deg så
raskt vi kan (innenfor vanlig arbeidstid).

