
 

Navigationsseddel: 

www.borger.dk 

Fase Forklaring Navigation/tast 

Åbn 

hjemmesiden 

borger.dk 

Indtast www.borger.dk i 

adressefeltet din browser. 
                   

Accepter 

cookies 

Accepter altid cookies. 

 

 

Klik Accepter cookies. 

 

 

 

 

                 

Log på  Klik Log på øverst til 

højre og log på med din 

NemID. 

 

Siden finder selv ud af, at 

det er Norddjurs kommue. 

                   

Tilmeld dig 

digital post (Min 

Post), hvis du 

ikke allerede har 

gjort det under 

tilmelding e-

boks. 

Du skal tilmelde dig 

digital post på borger.dk’s 

hjemmeside, selv om du er 

tilmeldt e-boks (Det er 

samme postkasse, men 

hvis du vil skrive til det 

offentlige, kan dette kun 

ske via borger.dk via de 

respektive link. Der bliver 

så automatisk gemt en 

kopi af din henvendelse i 

din postkasse). 

 

Du kan altid checke din 

post via www.e-boks.dk 

og behøver således ikke 

først logge dig på 

borger.dk 

 

Klik Min Post og følg 

retningslinierne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Mine 

oplysninger 

Klik Min side øverst i den 

grønne bjælke. 

 

 

 

 

                   

 

19 

http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/


 

 

  

 

Klik på dit navn. 

 

Under dit navn kan du nu se din 

eIndkomst, TastSelv og din 

skattemappe, Dit 

sundhedsoverblik, Din læge, 

Medicin ordineret af læge, 

Journaloplysninger fra sygehus 

og læger, Behandling på 

sygehuse, Konsultationer hos 

læge, tandlæge og fysioterapeut, 

Registerindsigt og meget mere 

        

CPR-registret 

oplysninger om 

mig 

Klik Registerindsigt, og der 

åbnes et nyt vindue. 

 
 
 

 
 

CPR-registret 

oplysninger om 

mig 

 

 

 

 

 

 

Klik Videre og der åbnes en ny 

side”.              

Klik Registerindsigt øverst i 

venstre hjørne, og der åbnes en 

ny side. 

             

Du kan nu se en oversigt over de 

oplysninger, CPR-registret har 

om dig. 

            

Luk vinduet ved krydset i fanen, 

og du er tilbage på din side. 
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 Klik Forside i den grønne 

bjælke, og du er nu tilbage på 

borger.dk’s startside.                

 

 

Du kan nu vælge, hvilke 

andre ting du har lyst til at 

kigge på ved at klikke på 

linierne i venstre side eller 

klikke øverst i den grønne 

bjælke. 

 

Klikker du på eks. Sundhed 

og sygdom – kan du se, 

hvilke oplyninger du kan få 

her. Du klikker så bare på 

den linie, du vil vide mere 

om. 

 

Du kan altid gå tilbage til 

startsiden ved at klikke på 

Forside øverst i den grønne 

bjælke. 

 

 

            

         

Log af HUSK at logge af inden du 

forlader borger.dk’s 

hjemmeside. 

         

Luk browser Luk din browser ved klik på 

krydset øverst i højre hjørne.                    
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