
Opplæring – Brystkreftforeningen

Sikker e-post for tillitsvalgte og likepersoner

Møtet starter klokken 18.00

Skru av egen mikrofonen før møtestart

Vidar Crosby (Sikkerhetsansvarlig)

Natalie Johnsen (Digitaliseringsrådgiver)

Vien Phuoc Ngo (Brukerstøtte)



Agenda

• Innledende informasjon

• Demonstrasjon av e-posttjeneste 

• Alle med e-postadresse logger inn og sender e-post

• Spørsmål

• Kode på telefon – blir skrudd på i morgen

• Epost med lenke til opplæringvideoer blir sendt neste uke

• Pauser



Alle skal med, men litt krevende i dag

I dag er vi veldig mange, og vi kan ikke se hva som skjer på deres skjermer

For at vi skal høre hverandre godt, må alle som ikke prater skru av sin egen 
mikrofon

Om du har spørsmål - bruk funksjon for å rekke opp hånden, eller bruk 
"Chat" funksjon



Møtegjennomføring

• «Rekk opp hånden» hvis du ønsker å ta ordet:

• Skriv gjerne spørsmål i møtechatten:



Hva må vi gjøre for å få lovsamsvar?

• Benytte sterk autentisering på alle 
informasjonssystemer
– Benytte lokallag@brystkreftforeningen.no epost

(Skru på to-faktor på Facebook, LinkedIn og øvrige systemer du 
benytter i ditt verv

• Be om samtykke i forkant av publisering av bilder 
eller annet på Facebook / sosiale medier

• Slette personopplysninger du ikke lenger trenger 
– Informere om at du kan kontaktes for sletting av data

mailto:lokallag@brystkreftforeningen.no


E-postkonto knyttet til verv og lokalforening

• E-postkontoene er ikke knyttet til person, men verv og lokalforening

• Kun du har tilgang til din konto via to-faktor og eget mobilnummer

• Når du fratrer vervet og ny skal tiltre vil de overta kontoen, men du 
vil få tid til å rydde / slette det du ikke vil skal bli med videre

• Lokalforening beholder derfor all historikk og ny i vervet vil kunne 
lese seg opp på korrespondanse og dokumenter



Mer enn epost

Alle tjenestene er tilgjengelige nå, så de som ønsker / har erfaring med 

disse kan benytte disse nå, eksempelvis:

- dokumenthåndtering (OneDrive)

- nettmøter med Teams (kan invitere til møter selv)



Demonstrasjon



Brukerstøtte

• Med e-postadresse fra 
Brystkreftforeningen får du også 
tilgang til brukerstøtte hos 
Skykontoret for denne kontoen

• E-post: support@skykontoret.no



Oppgave

• Åpne nettleser

• I adressefeltet skriv inn: outlook.office.com

• Logg inn med brukernavn (e-post) og passord

• Send e-post til support@skykontoret.no

• Send e-post til kollega

mailto:support@skykontoret.no


Opplæringsmateriale

• E-post med opplæringsmateriale og 
videoer 



Spørsmål og svar

Vi vil sende ut informasjon rundt ofte stilte spørsmål, og de viktigste 
emnene som har blitt diskutert i dag


