
            

 

 

Tjek af rettigheder i det nye NemLog-in 

Hvis du vil tjekke, om du har rettigheder til at logge ind på EfterUddannelse.dk skal 

du logge ind på NemLog-in Brugeradministration: 

https://brugeradministration.nemlog-in.dk 

 
Åbn din internetbrowser (eks. InternetExplorer, Firefox, Chrome...) 
 
I adressefeltet angiver du: https://brugeradministration.nemlog-in.dk og trykker på 

 
 
 
Du kommer så til siden ”Det offentlige log-in-fællesskab – NemLog-in”, hvor du skal 
logge på systemet med din medarbejdersignatur 
 

 
 
Du kan enten logge ind med et medarbejder-nøglekort eller med en nøglefil. Hvis du 
har et medarbejder-nøglekort skal du udfylde dit brugerid og adgangskode, og hvis 
du har en nøglefil skal du klikke på fanen ”Log ind med nøglefil” (som vist ovenfor). 

 

https://brugeradministration.nemlog-in.dk/
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Du kommer nu til siden NemLog-in/Brugeradministration 

 

 
Klik på Min profil for at se dine rettigheder 
 

 
 
 
Dine rettigheder vises i boksen ”Brugerens rettigheder”. Hvis blokken er tom, har du 
ikke nogen rettigheder 
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For at kunne logge på EfterUddannelse.dk som kursusadministrator eller selvstæn-
dig skal du have rettigheden ”Ret til at administrere VEU kurser” eller rettigheden 
”Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud”: 
 

 Ret til at administrere VEU kurser, skal du have, hvis du skal tilmelde kursi-
ster (eller dig selv, hvis du er selvstændig) og administrere tilmeldinger 

 Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, skal du have, 
hvis du skal kunne se, udfylde og signere ansøgninger for dine medarbejde-
re (eller dig selv, hvis du er selvstændig) 

 
Under ”Brugerens rettigheder” kan du se på hvilket niveau (Organisationsenhed) 
rettighederne er tildelt. Vi anbefaler rettighedstildeling for hele organisationen, 
med mindre man kommer fra en stor virksomhed/region/kommune, hvor der er 
grund til at begrænse en brugers rettigheder til en specifik P-enhed (afdeling). Ellers 
risikerer du, at der er tilmeldinger/ansøgninger som du ikke kan se, fordi du ikke har 
rettigheder på tilstrækkeligt niveau. 
 

Hvis du mangler rettigheder 
Hvis du mangler rettigheder til EfterUddannelse.dk, skal du kontakte din NemLogin-
Brugeradministrator. 
 
Det gør du ved at trykke på knappen ”Få flere rettigheder” 
 

 
 
Du kommer nu til siden ”Forespørg om flere rettigheder”, hvor du kan bede om de 
nødvendige rettigheder. Du har mulighed for at knytte en kommentar til din an-
modning. Vælg den/de rettigheder som du skal have fra listen, knyt evt. en kom-
mentar til anmodningen og tryk på knappen ”Send forespørgsel”. 
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Hvis din virksomhed har flere brugeradministratorer, vil de alle modtage din fore-
spørgsel. 


