
 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

GODE RÅD TIL DIN 
DIGITALE SIKKERHED 

I denne folder finder du gode råd til din digitale 

sikkerhed. Der er fire temaer: 

• Phishing og fuphenvendelser 

• Kodeord og login 

• Fup når du handler på nettet 

• Vigtige opdateringer af din computer og 

mobil 

For hvert tema har vi indsat en sti, som hjælper 

dig med at finde frem til mere information på 

sikkerdigital.dk. 

På sikkerdigital.dk har vi samlet vigtig viden om, 

hvordan du sikrer dig i en digital hverdag. Her kan 

du blive klogere på de digitale trusler, og du kan få 

gode råd og vejledninger om digital sikkerhed. 

https://sikkerdigital.dk
https://sikkerdigital.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGTIGE OPDATERINGER AF 
DIN COMPUTER OG MOBIL 

Sikkerdigital.dk  > Borger  > Gode råd  > Opdater dine programmer 

GODE RÅD 

Slå automatisk opdatering af dine programmer til 

Tjek om du har nogle gamle opdateringer på din 

computer eller telefon 

Installér de vigtige opdateringer på et tidspunkt, der ikke 

er ubelejligt 

Vælg et tidspunkt på computeren/telefonen, der ligger 

mens du børster tænder, laver mad eller sover. 

FUP - NÅR DU HANDLER 
PÅ NETTET 

Sikkerdigital.dk  > Borger  > Sikker forbruger på nettet 

GODE RÅD 

Find ud af hvem du handler med 

• ”Om os”-siden skal være i orden 

• Webadressen er den samme som butikkens navn 

• Kig efter e-mærket 

• Private sælgere på fx dba.dk skal være NemID-

valideret 

 Lyder det for godt til at være sandt? Så er det nok fup 

Der er intet i verden der er gratis 

Tjek Trustpilot eller spørg en ven 

Hvis andre er blevet snydt, så lær af deres erfaringer 

Betal altid med kreditkort eller mobilepay 

Kreditkort er mere sikkert 

PHISHING OG FUPHENVENDELSER

Sikkerdigital.dk  > Borger  > Trusler  > Phishing og smishing 

GODE RÅD  

 Tjek mail og søg på telefonnummeret 

Ingen myndigheder eller virksomheder vil nogensinde 

bede dig om at sende eller indtaste følsomme 

oplysninger direkte eller via et link. 

Udlevér aldrig kodeord eller dit NemId til nogen 

HVIS du bliver bedt om at hente en fil, udlevere 

oplysninger, overføre penge eller logge ind via direkte link 

NU, så lægger du på eller sletter beskeden. 

Gå altid via myndigheden eller virksomhedens 

hovedside 

Hvis du modtager et mystisk link på mail eller sms skal 

du ikke klikke videre men i stedet gå via organisationens 

hoved hjemmeside. 

Hent ’Mit Digitale Selvforsvar’-app’en (iOS og Android) 

Og hold dig opdateret på aktuelle fuphenvendelser. Se 

mere her: 

Sikkerdigital.dk  > Borger  > Gode råd  > Mit digitale selvforsvar  

NÅR SKADEN ER SKET 

• Hvis du har udleveret dine konto- eller kortoplysninger 

= kontakt din bank og spær dit kort hurtigst muligt! 

• Har du fået låst filer på din computer skal du melde 

det til politiet. Du kan finde mere hjælp her: 

Sikker digital.dk  > Borger  > Når skaden er sket  > Bliver du afpresset online  

• Har du modtaget en fuphenvendelse = slet beskeden, 

læg på og ring ikke tilbage 

KODEORD OG LOGIN 

Sikkerdigital.dk  > Borger  > Gode råd  > Lav et stærkt kodeord 

GODE RÅD 

Udlevér aldrig dit NemID til nogen 

Dit NemID er DIT og kun dit. Du må heller ikke gemme 

billeder af dit NemID eller sende enkelte koder til nogen. 

Sådan laver du et stærkt  kodeord 

Et stærkt kodeord har min. 12 tegn, bruges kun ét sted og 

er kun kendt af dig. 

 Slå totrinslogin til og lav stærke kodeord på dine vigtigeste 

konti 

Se mere om, hvordan du slår totrins-login til via stien 

herover. 

Hent og brug NemID nøgleappen 

Se en instruktionsvideo her: 

Sikkerdigital.dk  > Borger  > Gode råd  > Pas på dit NemID  

NÅR SKADEN ER SKET 

Har du delt dit NemID nøglekort? 

Er uheldet ude og du er kommet til at dele dit nøglekort, er 

det vigtigt at det spærres hurtigst muligt. 

Ring på tlf 7224 7050 
Se mere her: 

Sikkerdigital.dk  > Borger  > Når skaden er sket  > Sådan spærrer du dit NemID  

Bruger du din NemID-kode andre steder? 

Hvis det er lang tid siden du sidst har skiftet koden til dine 

vigtigste konti, så gør det nu. Du kommer i gang med at 

skifte koden til dit NemID her: https://service.nemid.nu. 
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