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3.1.1 - VEJLEDNING TIL SELVBETJENINGSPORTAL - LOGIN OG BRUGEROPRETTELSE 

Fase Handling Illustration 

Login Når man tilgår selvbetjeningsportalen som førstegangsbruger, 

bliver man mødt af loginsiden. Som bruger har man to 

muligheder for login, ved brug af NemID eller ved oprettelse af 

en ny bruger. 

 

Log på med NemID 

Hvis man har NemID, vælges handlingen Log på e-grant.dk med 

NemID. Hermed føres man til NemIDs side. Denne side eksisterer 

uden for selvbetjeningsportalen og har derfor et andet grafisk 

udseende. Efter login vil man automatisk sendes tilbage til 

selvbetjeningsportalen. 

 

Log på via selvbetjening 

Hvis man ikke har NemID, kan man vælge at logge på via 

selvbetjeningens eget system for brugeroprettelse (for 

oprettelse af en ny bruger, se afsnittene Brugeroprettelse).  

1. Indtast Brugernavn og kodeord og vælg Log ind. 

Brugeren henvises nu til den pågældende side. 

Log på med NemID 

 
Log på via selvbetjening 
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Brugeroprettelse – overordnet Brugeroprettelse består af en række trin. 

1. Indsendelse af brugeroplysninger. 

a. Tilsendelse af e-mail med link til aktiveringsside. 

2. Anmodning om aktiveringskode via sms. 

a. Indtastning af aktiveringskode. 

 

Det vil sige, at brugeroprettelsen til selvbetjening består af to 

trin, indtastning af brugeroplysninger og aktivering af en kode 

sendt som sms til det angivne telefonnummer. 

 

Brugeroprettelse - indtastning af 

brugeroplysninger 

1. Vælg fanen Personer uden NemID. 

2. Vælg linket Oprette en e-grant bruger 

3. Indtast oplysninger i de tomme felter. 

4. Vælg Opret bruger. 

a. Der bliver nu sendt en e-mail til den angivne e-

mailadresse med et link til aktiveringssiden. 

 

Bemærk, at den angivne-mail efterfølgende bruges som 

brugernavn. Denne bekræftes ved, at systemet sender et link til 

aktivering til den angivne e-mail. 

Bemærk: telefonnummer anvendes i forbindelse med aktivering 

af brugeren og skal derfor være et mobiltelefonnummer. 

 
Brugeroprettelse – aktivering af 

bruger 

1. Følg linket i e-mailen, og aktiveringssiden åbnes. 

2. Vælg Send aktiveringskode på aktiveringssiden. Der 
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sendes nu en sms til det mobilnummer, der tidligere er 

angivet. 

3. Vælg Aktiveringskode og indtast nu den modtagne kode.  

4. Indtast dit selvvalgte kodeord i de to angivne felter. 

5. Der vises nu en kvitteringsside, og du føres herefter til 

startsiden. 

 

Bemærk, at aktiveringskoden er gyldig i fem minutter, derefter 

skal man anmode om en ny. 

 

 

 

 


