
Sådan bruger du 
NemID



Side 2

Hvad er NemID?

NemID er et sikkert log-in og en digital underskrift. Du kan bruge NemID 
til blandt andet din netbank, sundhedsjournal og årsopgørelse. 

NemID er et sikkert log-in, som beskytter dine personlige oplysninger på nettet. Du 
kan blandt andet bruge NemID til at: 

• læse Digital Post på www.borger.dk

• betale dine regninger i netbank

• se din sundhedsjournal på www.sundhed.dk

• tjekke dine forsikringer hos dit forsikringsselskab

• hente din årsopgørelse på www.skat.dk.

Du bruger det samme NemID og dermed log-in alle steder.



Side 3

Hvad består NemID af?
NemID består af tre dele:

• Et bruger-id

• En adgangskode, som du selv vælger

• Et nøglekort lavet af pap med engangskoder – også kaldet nøgler.

Hvad er et nøglekort?
Nøglekortet er et lille lamineret papkort. Det kan foldes til samme størrelse som et 
kreditkort, hvis du vil have det i din lomme eller din pung.
 
På nøglekortet står 248 engangskoder – også kaldet nøgler. Hver nøgle kan bruges 
én gang. 

Du skal bruge dit nøglekort, hver gang du bruger NemID. Nøglekortet kommer med 
posten, når du har bestilt NemID.
 
Når du har 20 nøgler tilbage, får du automatisk tilsendt et nyt nøglekort.

 
Nøglekort for svagtseende
Hvis du er svagtseende, kan du få nøglekortet med større skrift. Det kan du på tre 
forskellige måder:

• Du kan møde personligt op hos borgerservice med gyldig legitimation som fx dansk 
pas eller dansk kørekort.

• Du kan kontakte supporttelefon for NemID på 72 24 70 50.

• Du kan redigere indstillingerne for nøglekort på selvbetjeningen på www.nemid.nu 
under Kom i gang med NemID > NemID for blinde og svagtseende. 

 
Nøglekort for blinde
Hvis du er blind eller stærkt svagtseende, kan du få NemID med et særligt system, 
som hedder Voice Response. 

Voice Response er et system, der automatisk ringer dig op på telefon, når du skal 
bruge en nøgle til log-in. 
 
Du kan bestille Voice Response på www.nemid.nu under Kom i gang med NemID > 
NemID for blinde og svagtseende.

 



Side 4

Hvor sikkert er NemID?
Systemet er meget sikkert. Der bliver passet godt på dine personlige oplysninger, og 
det er kun dig, der har adgang til dem. 

Du har også selv ansvar for at passe godt på dit NemID. Du må aldrig dele eller 
udlevere dit nøglekort, dit bruger-id eller din adgangskode til andre.

 
Hvem kan se mine oplysninger?
De forskellige offentlige myndigheder og private virksomheder deler ikke oplysninger 
med hinanden. SKAT kan fx ikke se, at du er kunde i en bestemt bank, og din bank 
har ikke adgang til kommunens oplysninger om dig.

Der er kun dig, der må anvende dit NemID
NemID er personligt. Hvis andre end du selv bruger dit NemID, er det 
dokumentfalsk. Det gælder også for familiemedlemmer.



Side 5

Sådan bestiller du NemID

Du kan bestille NemID på hjemmesiden www.nemid.nu, hos 
borgerservice eller hos din bank. 

Du kan bestille NemID på tre måder:

1. På hjemmesiden www.nemid.nu. Du skal bruge et gyldigt dansk pas eller et gyldigt 
dansk kørekort, når du bestiller.

2. Hos borgerservice. Her skal du medbringe enten et gyldigt dansk pas og et gyldigt 
dansk kørekort eller to andre typer legitimation. Den ene skal indeholde dit 
CPR-nummer. 

3. Hos din bank. Hvis du laver en aftale om brug af netbank, så får du automatisk 
NemID fra banken. Her er det en god idé at sikre dig, at dit NemID også kan bruges 
til digital kommunikation i det offentlige. Det gør du typisk under aktiveringen. 

Hvis du har bestilt NemID på www.nemid.nu, vil du senest ti dage efter bestillingen 
modtage to breve:

• Et velkomstbrev med dit NemID-nummer og dit nøglekort.

• Et brev med en midlertidig adgangskode.

Du skal bruge begge breve, når du aktiverer NemID. 

Hvis du har fået udstedt NemID på borgerservice, får du udleveret nøglekort og 
midlertidig adgangskode med det samme. 

Du skal aktivere NemID senest 30 dage, efter du har bestilt det.



Side 6

Sådan aktiverer du NemID

Hvis du har bestilt NemID på www.nemid.nu eller hos borgerservice, 
skal du aktivere NemID på www.nemid.nu. 

Hvis du har bestilt NemID i din bank, skal du aktivere NemID på din 
banks hjemmeside.

Det er en god idé at have ro, når du sætter dig ved skærmen for at aktivere dit NemID. 
Du har nemlig 10 minutter til at gennemføre aktiveringen. 

Du skal have velkomstbrevet og brevet med den midlertidige adgangskode liggende 
ved siden af dig.

Du starter enten på www.nemid.nu eller på din banks hjemmeside.

1 Gå ind på www.nemid.nu, og vælg selvbetjening eller gå ind på din banks 
hjemmeside.

2 I feltet Bruger-id skal du indtaste dit NemID-nummer. Det er et tal på ni cifre 
xxx-xxx-xxx, som du finder i velkomstbrevet. I feltet Adgangskode skal du indtaste 
den midlertidige adgangskode på seks cifre, som du har modtaget i et separat brev. 
Tryk på Næste.
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3 Du skal nu vælge din personlige adgangskode. Som udgangspunkt skal den bestå af 
mindst seks tegn. Kravene til en sikker adgangskode fremgår af skærmen og billedet 
her:

Du skal skrive din adgangskode to gange. Mens du skriver, kommer der grønne 
flueben ved de forskellige krav til koden. Når alle krav har et grønt flueben, er din 
adgangskode sikker og gentaget to gange uden fejl. Klik på Næste.
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4 Du kan også vælge, at din nye adgangskode i stedet skal bestå af fire cifre. I så fald 
skal du klikke på Skift til en adgangskode med 4 cifre på skærmbilledet herover. 
Det kan være en fordel, hvis du skal bruge NemID på din smartphone eller tablet.

Her kan du se kravene til en sikker adgangskode med fire cifre:

Du skal skrive din adgangskode to gange. Mens du skriver, kommer der grønne 
flueben ved de forskellige krav til koden. Når alle krav har et grønt flueben, er din 
adgangskode sikker og gentaget to gange uden fejl. Klik på Næste.
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5 Når du fremover skal logge på med NemID, skal du altid anvende et bruger-id. Der 
findes tre former for bruger-id:

• Dit CPR-nummer

• NemID-nummeret på ni cifre fra velkomstbrevet

• Et selvvalgt bruger-id.

Du kan altid anvende dit CPR-nummer og NemID-nummer som bruger-id, men 
derudover kan du også vælge at lave et nyt – et selvvalgt bruger-id. 

Ønsker du at oprette et selvvalgt bruger-id, skal du sætte flueben ved Selvvalgt 
bruger-id og indtaste dit ønskede bruger-id. Krav til dette fremgår af skærmbilledet her:

Uanset om du vil have et selvvalgt bruger-id eller ej, så klik på Næste.
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6 Du bliver nu bedt om at indtaste en nøgle. En nøgle er en af de engangskoder, der 
står på dit nøglekort. 

Skærmen viser dig et tal på fire cifre. Find de fire cifre på nøglekortet i kolonnen #. 

Ud for de fire cifre står et tal på seks cifre. Disse seks cifre er nøglen. 

Indtast de seks cifre og klik på Næste.

Dit NemID er nu oprettet, og du kan bruge det på www.borger.dk, www.sundhed.dk,  
www.pensionsinfo.dk, netbank og en lang række andre steder.
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Hvor kan jeg få hjælp til NemID?
På hjemmesiden www.nemid.nu kan du finde vejledninger og svar på typiske 
spørgsmål. Og under Chat med support kan du skrive direkte med en medarbejder 
hos NemID support.

Du kan også få hjælp til NemID på supporttelefon 72 24 70 50. 

Hvis du har fået NemID hos din bank, kan du kontakte banken for hjælp.

Må jeg få hjælp til at bestille og aktivere NemID?
Du må gerne få hjælp til at bestille NemID, og du må også gerne få hjælp under 
aktiveringen. Du skal dog selv sidde ved tastaturet og selv vælge din adgangskode, 
som du ikke må oplyse til andre.

Mange biblioteker og netværk holder kurser, hvor du kan få hjælp til at bestille og 
aktivere NemID. Eller måske har du en ven eller et familiemedlem, der kan hjælpe dig.

Der er kun dig, der må anvende dit NemID
NemID er personligt. Hvis andre end du selv bruger dit NemID, er det 
dokumentfalsk. Det gælder også for familiemedlemmer.

Digital fuldmagt og læseadgang
Du kan afgive en digital fuldmagt, så en anden person kan handle på dine 
vegne i den digitale kommunikation med det offentlige. Personen skal i så fald 
bruge sit eget NemID.

Læs mere i vejledningen: "Sådan giver du en anden person en digital fuldmagt".

Du kan også give en anden person læseadgang til din Digital Post. 

Læs mere i vejledningen: "Sådan giver du en anden person mulighed for at 
læse med i din Digital Post".
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