
Fakta om Digital Signatur:

- Gratis tilbud til alle danskere
- Mere end 1.000.000 udstedte
- Nem og sikker at anvende
- Giver adgang til dine personlige   
oplysninger hos det offentlige

Digital Signatur
- Kom godt i gang

Udarbejdet af:
Center for Digital Signatur,
IT- og Telestyrelsen

i samarbejde med
Ældremobiliseringen



Få glæde af alle fordelene ved 
digital signatur

Det er sikkert, nemt, og kan klares 
hjemmefra



Nemt med digital signatur

- ”Vi bruger ofte vores digitale signatur, når 
vi skal i kontakt med det offentlige”

- ”Det er hurtigt, sikkert og nemt 
og kan klares hjemmefra”

- ”Vi kan ordne det meste hjemmefra”



www.digitalsignatur.dk



Spørgsmål

Hvad er en digital signatur?
Hvorfor er den vigtig?
Hvad med sikkerheden?
Hvad giver den digitale signatur adgang til?
Hvordan får jeg en digital signatur?



Hvad er en digital signatur?

En digital signatur er  
en entydig elektronisk 
identifikation af dig

Det digitale svar på en            
papirunderskrift



Hvorfor er den vigtig?

Den digitale signatur gør det sikkert og 
trygt at få adgang til dine personlige 
oplysninger hos det offentlige  
Du kan henvende dig til det offentlige og 
virksomheder døgnet rundt
Mindre tid spildt i køer og på transport



Hvad med sikkerheden?

Den digitale signatur er sikker pga.

teknikken bag den digitale signatur 
adgangskoden du laver i forbindelse med 
installation af den digitale signatur
registreringsproceduren ved anskaffelse af digital 
signatur

Sikkerhedsniveauet i forbindelse med udstedelsen er fastsat og 
kontrolleret af IT- og Telestyrelsen



Hjemmesider med digital signatur

Adgang til personlige oplysninger på en række 
offentlige hjemmesider, f.eks.:

Skat.dk – indberetning af og information om skatteforhold
Sundhed.dk – helbredsoplysninger og historik
Borger.dk – indgangen til det offentlige Danmark
Kommuner – flytteanmeldelse, boligydelse, ansøgning om 
hjælpemidler, pensionsinformation og ændringer



Se flere steder,
hvor du kan bruge digital signatur
www.digitalsignatur.dk



Steder, du kan bruge digital signatur

www.digitalsignatur.dk



Hvis du ikke allerede 
har en digital signatur, 
kan du bestille den på
www.digitalsignatur.dk



Hvordan får jeg en digital signatur

Bestil på www.digitalsignatur.dk

Herefter modtager du:
1. E-mail med installationsinstruktion
2. Pinkodebrev på folkeregisteradressen

Nu kan du installere din digitale signatur

Du kan få gratis support hos DanID (tidl. 
TDC)



”Vi har hver vores digitale signatur 
og bruger den især til at ordne 
skattesager”





Inden du kan logge på
f.eks. Skat.dk med din 
digitale signatur, skal du 
vælge den fra rulle-listen 
og herefter klikke OK. 



Du bedes nu indtaste 
din adgangskode.



”Vi benytter også vores digitale 
signaturer til at bestille medicin”



Apoteket.dk

Xxxxx xxxxxx



Du bedes nu indtaste 
din adgangskode.



”Min side” på www.apoteket.dk



”Vi har oprettet livstestamenter 
på Sundhed.dk”

”På Sundhed.dk kan vi 
også se tidligere 
hospitals-indlæggelser.”



”Min side” på Sundhed.dk vil på
sigt blive udvidet med ”min e-
journal”, så borgere med en 
digital signatur kan se aktuelle 
hospitalsindlæggelser.  

Xxxxx xxxxxx



”På vores kommunes hjemmeside 
har vi søgt om folkepension”

xxxxx xxxxxx



Hurtig og nem adgang til din kommune via 
selvbetjening på www.borgerservice.dk

I rullelisten kan du vælge 
din kommune, hvorefter 
du får adgang til 
selvbetjening f.eks. til 
ansøgning om pension 
eller hjælpemidler.



Inde på selvbetjeningssiden 
kan du f.eks. klikke på
”Pension – Ældre”, hvis du 
ønsker at søge om 
folkepension eller om 
hjælpemidler.



Ansøgning om folkepension

Xxxxx xxxxxx



Mobil digital signatur

Du kan bruge din digitale 
signatur fra mere end én 
computer ved at gemme den på
et flytbart medie som f.eks. en 
USB-nøgle.

USB-nøgle



Mobil digital signatur

Kan kun bruges på maskiner du har 
administratorrettigheder til.

Bør kun installeres på maskiner, hvor du 
har tillid til at sikkerheden er i orden.

Bør slettes efter brug, hvis andre har 
adgang til maskinen.



Sådan administrerer du din 
digitale signatur

Følg herefter anvisningen på skærmen.



Vil du vide mere?

Information: www.digitalsignatur.dk
Support: DanID (tidl. TDC): tlf. 80 80 15 81  



Ældremobiliseringens Datastuer består af over 140 datastuer
fordelt over hele Danmark – Der er mere end 500 frivillige
undervisere, og de  yder årligt over 25.000 
undervisningstimer til – over 5000 “elever”

Alle er 60 år og derover. Vi er en del af den digitale udvikling
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