
Under følger en beskrivelse på hva som kreves for at brukere skal få tilgang til Teamet 

SAMS på Samhandling.org, samt tilgang til SAMS prosjektportal/Wiki 
 

1. Tilgang til SAMS på Samhandling.org. 
Sjekk om brukeren er meldt inn i Teamet SAMS på Samhandling.org. Dette kan du gjøre ved å skrive 

«@navnet til brukeren» øverst i søkefeltet: 

 

Dersom brukeren kommer opp når du søker er brukeren meldt inn i Samhandling.org, og kan gis tilgang til 

Prosjektportalen/Wiki (se punkt 2). 

Dersom brukeren IKKE kommer opp når du søker betyr det at brukeren ikke er meldt inn i Samhandling.org. Da 

er det forskjellig fremgangsmåte for å melde inn basert på om brukeren er ansatt i fylkeskommunen eller ikke.  

• Dersom det gjelder en som er ansatt i fylkeskommunen må lokal IT i den aktuelle fylkeskommunen 

melde brukeren inn i Samhandling.org. Dette styres av Azure-AD-grupper i hver enkelt 

fylkeskommune.  

• Dersom det er en ekstern bruker som ikke ligger inne (dukker ikke opp når du søker), må det meldes 

sak til SDIKT@vtfk.no (Servicedesk for Vestfold og Telemark fylkeskommune). Da må e-postadressen 

og navnet til den som skal ha tilgang oppgis.  

Fra brukeren er meldt inn i Samhandling.org til vedkommende har tilgang kan det ta litt tid. Vi har erfart at det 

kan ta opptil ett døgn. Dette er dessverre ikke noe vi styrer selv, men begrenses av Microsofts tjenester i Azure. 

 

2. Tilgang til Prosjektportalen/Wiki 
Når brukeren er inne på Samhandling.org (brukeren dukker opp når du søker etter vedkommende/beskrivelsen 

over), kan det gis tilgang til Prosjektportalen/Wiki. 

De som er eiere av Prosjektrommet og som kan gi tilgang til rommet er pt.: 

• Carl Aaby 

• Jon Skriubakken 

Gå inn i prosjektrommet, velg del oppe i høyre hjørne: 

 

Søk opp bruker på navn, velg Vis alternativ, velg riktig gruppe (se under) og velg Del 

 

Legg brukeren inn i en av disse gruppene: 

• SAMS-medlemmer [rediger] 

• SAMS-besøkende [lese] 



Bruker får da en e-post med link til prosjektrommet hvor også Wiki-siden er. 


