
Aktivering av Viken-brukerkonto med 

totrinnskontroll 

I Viken får du et nytt brukernavn og passord (Viken-bruker). Før 

sommerferien får du en sms, hvor du blir bedt om å aktivere din Viken-

bruker. Du må følge instruksen for aktivering.   

Av hensyn til dine og andres personopplysninger vil du noen ganger måtte oppgi mer enn 

passordet ditt får å få tilgang. Dette kaller vi for totrinnskontroll, og kan ligne litt på Bank-ID på 

mobil. Kontoens totrinnskontroll bidrar til å gjøre det vanskeligere for andre å misbruke 

kontoen din. 

Hva du får tilgang til er avhengig av hvem du er og hva du jobber med, eller hvilket 

utdanningsløp du har startet på en av våre skoler. 

Slik aktiverer du kontoen din: 

1. Gå til siden start.viken.no 

2. Klikk på Aktiver brukerkonto. 

 

 

3. Skriv inn brukernavn (brukernavn@viken.no) og aktiveringskode og klikk på Gå videre. 

4. Verifiser med fødselsnummer og klikk på neste. 

5. Lag nytt passord og klikk på aktiver bruker. Regler for passord: 

• Minimum 10 tegn 

• Store bokstaver 

• Små bokstaver 

• Tall 

6. Skaff Microsoft Authenticator-appen på din mobil. Last ned fra App store eller Google 

play. 

7. Når Microsoft Authenticator er lastet ned, følg punktene under for å sikre kontoen din.  

 

https://start.viken.no/


Slik sikrer du kontoen din: 

1. Gå til siden portal.office.com  

2. Logg deg på med din nylige aktiverte Viken-brukerkonto (brukernavn@viken.no) 

og passord. 

3. Ved første gangs pålogging må du oppgi mer informasjon for å sikre kontoen din. 

4. Følg instruksjonene videre for å sette opp Authenticator App’en. 

 

 
 

5. En varsling fra Microsoft Authenticator vil dukke opp på telefonen din, klikk godkjenn. 

Husk at du alltid senere kan gå tilbake til myprofile.microsoft.com og tilpasse 

sikkerhetsinformasjonen din. Her kan du legge til mobilnummeret slik at du kan få SMS 

som alternativ til Authenticator. Dette kan være lurt dersom du bytter/mister mobilen. 

Hvis du ønsker å logge på passordløst velg å aktivere telefongodkjenning i Authenticator 

App’en. 

 

https://portal.office.com/
https://myprofile.microsoft.com/

