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Om MitID 

MitID er vores nye digitale ID. Med det beviser du, hvem du er på nettet, fx når du skal overføre penge i 

netbank eller logge på sullissivik.gl 

MitID lever op til de nyeste standarder for sikkerhed. Fx får du altid besked via MitID appen, SMS eller 

e-mail, hvis MitID appen aktiveres på en ny telefon eller tablet. Du kan også vælge at få besked, hver 

gang dit personlige MitID bliver brugt.  

Det er gratis at få og bruge MitID.  

 

Sådan bruger du MitID 

 

MitID er først og fremmest en app til smartphone og tablet, men hvis man ikke har mulighed 

for at bruge MitID appen, findes der to alternativer: MitID kodeviser og MitID kodeoplæser.  

 

 

MitID kodeviser 

MitID kodeviser er en lille elektronisk enhed, 

som viser dig en engangskode, som du skal 

indtaste, når du skal bruge MitID. MitID kode-

viseren er så lille, at du kan have den i dit nøg-

lebundt eller i lommen.  

 

MitID kodeoplæser 

MitID kodeoplæser har en stor skærm, der viser 

dig en engangskode, som du skal indtaste, når 

du skal bruge MitID. MitID kodeoplæser kan 

også læse engangskoden op. Den er beregnet til 

personer med nedsat syn.  

 

Denne guide, vil guide dig igennem, hvordan du bruger MitID kodeviseren. 
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Få MitID med NemID 

 
Når du skal have MitID, skal du bekræfte, hvem du er – så ingen andre kan udgive sig for at være dig. 

Det gør du ved hjælp af dit NemID.  

 

Du kan derfor få MitID ved at gå ind på MitID.dk og følge trinene dér. Du skal bruge:  

 

 NemID – som du skal bruge til at bekræfte, hvem du er 

  

 Adgang til SMS og e-mail – som du skal bruge til at modtage informationer, som du skal bruge 

undervejs 

 

Se på de næste sider, hvilke trin du skal igennem for at få MitID med kodeviser. 
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Trin-for-trin vejledning 
 
Vejledning til at få MitID på MitID.dk – Hvis du vil have en kodeviser  
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1 Gå ind på www.mitid.dk  Klik på FÅ MITID. 

 

 

 

 

 

 

2 Du kommer nu ind på siden ’Kom i gang med MitID’. 

 

Scroll ned, indtil du ser knappen FÅ MITID HER – klik på den.  

 

3 Læs her, hvordan du får MitID. Du skal bruge dit NemID – nøglekortet eller nøgleappen og du skal 
have adgang til SMS og e-mail.  

Der er også links til guides, både video og på skrift, som kan hjælpe dig. På sullissivik.gl kan du finde 
videoguides på grønlandsk: 
https://www.sullissivik.gl/Emner/B_MitID/Video_guides_til_online_oprettelse_af_MitID?sc_lang=kl-
GL  

Find de ting frem, som du skal bruge. Klik herefter på FÅ MITID MED NEMID 

 

http://www.mitid.dk/
https://www.sullissivik.gl/Emner/B_MitID/Video_guides_til_online_oprettelse_af_MitID?sc_lang=kl-GL
https://www.sullissivik.gl/Emner/B_MitID/Video_guides_til_online_oprettelse_af_MitID?sc_lang=kl-GL
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___________________________________________________________________________________ 

4 Indtast dit bruger-ID og adgangskode til NemID. Brug heref-
ter NemID nøglekort eller nøgleapp til at logge på med Ne-
mID. 

 

5 Vælg nu, hvordan du vil godkende med MitID. Hvis du vil 
have MitID appen, skal du klikke på VÆLG. 

 

Hvis du hellere vil bruge MitID kodeviser eller kodeoplæser, 
skal du klikke på SE ANDRE MULIGHEDER. 
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5 Læs evt mere, om hvordan MitID kodeviser eller MitID ko-
deoplæser fungerer. Tryk på LÆS MERE. Dette er på dansk. 
På sulissivik.gl kan du læse om kodeviseren og kodeoplæseren 
på grønlandsk: 
https://www.sullissivik.gl/Emner/B_MitID/De_4_identifika
tionsmidler_for_MitID?sc_lang=kl-GL    

Hvis du vælger at klikke på LÆS MERE, vil den automatisk 
åbne i et nyt vindue. 

 

 

En MitID kodeviser er en lille elektronisk enhed, der viser en 
engangskode. Denne engangskode skal du indtaste, når du 
logger ind og godkender med  
MitID.  

En MitID kodeoplæser er beregnet til personer med nedsat 
syn. 

Når du har læst hvad du vil læse, tryk på VÆLG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.sullissivik.gl/Emner/B_MitID/De_4_identifikationsmidler_for_MitID?sc_lang=kl-GL
https://www.sullissivik.gl/Emner/B_MitID/De_4_identifikationsmidler_for_MitID?sc_lang=kl-GL
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6  Du vil nu få vist en guide 
med to trin, der beskriver, 
hvordan du først bestiller 
og derefter hvordan du 
modtager din kodeviser. 
Du skal have modtaget 
din kodeviser, før du kan 
få MitID.  

Tryk på BESTIL MI-
TID KODEVISER, 
hvis du stadig vil bruge 
en kodeviser og ikke 
MitID appen. 

 

7  Du skal nu vælge, hvor-
dan du vil have din ko-
deviser sendt. Tryk på 
knappen LEVERING 
MED POST, hvis du 
gerne vil have kodevise-
ren sendt til din adresse. 
Tryk derefter på 
FORTSÆT. 
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8 Du skal nu vælge, om 
kodeviseren skal sendes 
til din egen adresse eller 
om den skal sendes til 
en anden adresse.  

Hvis kodeviseren skal 
sendes til en anden 
adresse så tryk på 
SEND TIL ANDEN 
ADRESSE.  

Hvis du vil have kodevi-
seren sendt til din egen 
adresse skal du trykke 
på FORTSÆT.  

  

9  Tilføj din email-adresse 
og tryk FORTSÆT. 
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10  Bekræft handelsbetingelserne ved at 
trykke på JEG ACCEPTERER 
HANDELSBETINGELSERNE. 
Hvis du vælger at klikke på han-
delsbetingelserne med blå skrift, 
vil der automatisk åbne i et nyt vin-
due med alle handelsbetingelserne.  

 

 

 

 

11  Når du har accepteret handelsbe-
tingelserne kan du trykke på BE-
KRÆFT. 
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12  Din kvittering vil nu blive vist på 
skærmen. Den er også sendt til den 
e-mail adresse du indtastede i trin 
9. Det er vigtigt, at du gemmer din 
kvittering og især bestillingsnum-
meret på kodeviseren. Denne skal 
du bruge, hvis der opstår proble-
mer med forsendelsen. I bunden 
kan du vælge at downloade eller 
printe kvitteringen.  

Når du har gemt kvitteringen et 
sted, hvor du kan finde den igen, 
kan du trykke LUK. 

Du skal nu vente på, at din kodevi-
ser kommer frem, før du kan få 
MitID.   
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Aktiver din kodeviser 

Når din kodeviser er ankommet, skal du aktivere den før du kan få MitID 

 

13 Du skal nu genoptage 
forløbet på mitid.dk. 
Her skal du igen log-
ge ind med dit Ne-
mID. Du skal derfor 
gentage trin 1-5. Når 
du kommer til trin 6 
skal du ikke trykke på 
knappen BESTIL 
MITID KODEVI-
SER, men i stedet 
trykke på Aktiver 
MITID kodeviser 
nu. 
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Acceptere Vilkår og 
betingelser for MitID 
ved at klikke på Ja, 
jeg accepterer vilkår 
og betingelser for 
MitID. De vigtigste 
ting du skal vide er at  

1. du må aldrig dele 

dit personlige 

MitID med an-

dre  

2. du beviser hvem 

du er, når du 

logger på og 

godkender med 

MitID og  

3. hvis du har mis-

tanke om, at dit 

MitID bliver 

misbrugt, skal du 

straks kontakte 

MitID suppor-

ten og spærre dit 

identifikations-

middel på Mi-

tID.dk.  

Når du har læst kan 
du herefter klikke på 
FORTSÆT. 

Hvis du vælger at 
klikke på Læs vilkår 
og betingelser for 
MitID, vil den auto-
matisk åbne i et nyt 
vindue. 
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15 Indtast dit mobilnummer, 
så dit     MitID bliver 
koblet til den rigtige tele-
fon. Ved at indtaste dit 
mobilnummer kan du få 
besked fra    MitID, hvis 
fx dit personlige MitID 
bliver spærret. Husk at 
skifte landekoden fra fx 
+45 til +299. 

Klik herefter på SEND 
VALIDERINGSKODE. 

 

16 Du modtager nu en kode 
på SMS.  

Åbn SMS’en på din tele-
fon.  
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17 Gå tilbage til det trin, du 
var i gang med på Mi-
tID.dk.  

Indtast koden i feltet VA-
LIDERINGSKODE 
FRA SMS, og klik på 
BEKRÆFT KODE.  

 

 

18 Du skal ikke bruge koden 
igen, da du nu har bekræf-
tet dit telefonnummer. 
Det kan du se ved de to 
flueben.  
 
Klik nu på FORTSÆT. 
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19 Tilføj også meget gerne 
din e-mail, så du kan 
modtage vigtige beskeder 
om dit personlige MitID. 
Hvis du ikke har en e-mail 
kan du springe dette trin 
over. 

Klik herefter på SEND 
VALIDERINGSKODE.  

 
 

 

20 Log på din e-mail 
konto, og find mailen 
fra MitID. Den kan 
fx se sådan ud.  

 

21 Åbn mailen og find 
valideringskoden.  
Tjek, at mailen kom-
mer fra no-
repy@mitid.dk 
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22 Gå tilbage til det trin, du 
var i gang med på Mi-
tID.dk.  

Indtast koden du har 
modtaget på mail i feltet 
VALIDERINGSKODE 
FRA E-MAIL, og klik 
på BEKRÆFT KODE.  

Du skal ikke bruge koden 
igen, da du nu har be-
kræftet din e-mailadresse. 
Det kan du se ved det 
grønne flueben.  
Klik nu på FORTSÆT. 
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23 Opret nu dit bruger-ID 
til MitID. Det skal du 
bruge, hver gang du bru-
ger      MitID. Dit bruger-
ID må ikke være dit CPR 
nummer. 

Find på et bruger-ID, 
som er svært for andre at 
gætte, men nemt for dig 
at huske. Det kan fx være 
en sammensætning af tal, 
bogstaver og specialtegn, 
og skal være mellem 5-48 
tegn. Dit bruger-ID må 
ikke ligne dit CPR num-
mer og det er ikke din 
adgangskode.  

Du kan altid ændre dit 
bruger-ID på MitID.dk. 

Indtast dit ønskede bru-
ger-ID, og klik på VA-
LIDÉR. 

Hvis Bruger-ID ikke alle-
rede er anvendt kan du 
trykke på FORTSÆT. 
Ellers skal du finde på et 
andet Bruger-ID. 

 



20 

 

24 Du skal nu oprette en 
adgangskode. Du skal 
bruge adgangskoden, 
hver gang du skal god-
kende med MitID når du 
har en kodeviser. 

Din adgangskode skal 
indeholde 8-64 tegn. Du 
kan se, om din kode er 
stærk (grøn), middel (gul) 
eller svag (rød) i styrke. 
Prøv at find på en ad-
gangskode, som er stærk, 
og derfor giver en grøn 
farve. Tryk herefter 
FORTSÆT 

Hvis du har indtastet dit 
telefonnummer i punkt 
16 modtager du en sms, 
hvor der står at din ad-
gangskode nu er aktive-
ret.  
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25 Indtast nu serienumme-
ret, der står på din MitID 
kodeviser, som du har 
fået sendt med posten. 
Serienummeret er et 
unikt nummer, der identi-
ficerer netop din MitID 
kodeviser. Du finder det 
10-cifrede serienummer 
bag på din MitID kodevi-
ser. Tryk herefter 
FORTSÆT 

 

 

26 Du skal nu trykke på 
knappen til vesntre på 
din MitID kodeviser. Når 
du trykker på knappen vil 
du få vist en engangsko-
de på displayet. Tast 
denne ind og tryk 
FORTSÆT. 
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27 Du har nu aktiveret 
din kodeviser og kan 
nu bruge dit MitID.  

Husk, at du skal be-
holde dit NemID 
indtil videre, selvom 
du har fået MitID. 
Der kan nemlig sta-
digvæk være steder, 
hvor du skal bruge 
NemID indtil Ne-
mID er udfaset.  

Tryk LUK når du har 
sikret dig, at du kan 
huske dit Bruger-ID. 
Serienummeret står 
fortsat bag på din 
kodeviser, hvis du 
skal bruge det senere. 
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Hav en MitID app i reserve 

 

Det er en god ide at have en MitID app i reserve, så du stadig har MitID, hvis du skulle miste din telefon. 
Det kan du gøre ved at aktivere en ekstra MitID app, fx på en tablet. Se her hvordan:  

MitID.dk/hjaelp/hjaelpeunivers/mitid-app/faa-mitid-app-paa-ny-telefon-eller-tablet/  

Du kan have op til tre aktive MitID apps. 

God fornøjelse med MitID!  

 

file:///C:/Users/er/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R9B2Q0LI/MitID.dk/hjaelp/hjaelpeunivers/mitid-app/faa-mitid-app-paa-ny-telefon-eller-tablet/

