
                                                                                                                   

Vejledning til oprettelse af digital postkasse til modtagelse af e-lønsedler 
 

• Åbn internettet på din pc 
• Klik ind på borger.dk 
• Vælg fanebladet ’Post’. 

 

 
 

• Skærmbilledet nedenfor fremkommer 
• Vælg fanebladet ’Log på med NemID’. 

 

 
 

 
 



                                                                                                                   

 
• Du skal nu indtaste Bruger-id og adgangskode, som du har modtaget med fysisk 

post 
• Når du klikker ’Næste’ bliver du bedt om at ændre din adgangskode, og du får nu 

mulighed for at vælge din personlige adgangskode. 
 

 
 

• Når du har ændret din adgangskode fremkommer nedenstående skærmbillede, 
som fortæller om, hvordan du opretter en postkasse. 

 
 

 
 

 



                                                                                                                   

 
• For at få oprettet din digitale postkasse, skal du bekræfte vilkårene for digital post 

ved at markere i nedenstående boks.  
• Klik efterfølgende på ’Næste’. 

 

 
 

• For at kunne modtage digital post skal du udfylde felterne nedenfor som beskre-
vet. 

• Klik efterfølgende på ’Næste’. 
 

 
 
 



                                                                                                                   

• Med servicebeskeder får du blandt andet besked om, at du har post i indbakken. 
Servicebeskederne kan du modtage på tre forskellige måder. Bemærk, at medde-
lelser fra Region Midtjylland ikke er tilmeldt SMS servicebeskeder. Vælg derfor, at 
servicebeskeder skal sendes som e-mail, hvis du ønsker at få besked, når din løn-
seddel er landet i din indbakke i Post på borger.dk.   

• Markér nedenfor i forhold til den måde, hvorpå du ønsker at modtage servicebe-
skeder. Klik herefter på ’Næste’. 

 

 
 

• For at kunne modtage digital post, skal du tilmelde dig på dette skærmbillede. Du 
kan vælge enten, at modtage al post fra offentlige myndigheder digitalt ved at 
klikke her. Eller du kan trykke på linket ’Vælg myndigheder enkeltvis’. Klik på 
’Godkend’, når du har valgt. 

 

 

Bemærk:  
Ordningen med digitale 
lønsedler fra Region Midt-
jylland er obligatorisk.  
Det betyder, at du auto-
matisk får lagt din digitale 
lønseddel i mappen Post 
på borger.dk og kan læse 
den her – også selv om du 
undlader at tilmelde dig 
post fra alle offentlige 
myndigheder eller Region 
Midtjylland specifikt 
 



                                                                                                                   

• På næste skærmbillede kan du læse om, hvordan du kommer godt i gang med di-
gital post. I din digitale postkasse kan du navigere rundt på forskellige faneblade. 

 
• I det følgende er der forklaringer til fanebladene i din digitale postkasse. 

 

 
 
 
• Fanebladet ’Oversigt’ viser en oversigt over bekræftede og ikke-bekræftede op-

lysninger. Det er vigtigt, at du bekræfter dit mobilnummer og din e-mail adresse, 
så du kan modtage digitale beskeder. Hvis du har oplyst dit mobilnummer, mod-
tager du en SMS med en kode, og denne kode skal du bruge til at bekræfte, at 
det er det rette mobilnummer, der er registreret. Du modtager en e-mail med et 
link, som du skal klikke på, for at bekræfte, at det er den rigtige e-mail adresse, 
der er registreret. 

 
• Fanebladet ’Indbakke’ viser den post, du har modtaget i din Indbakke i din digitale 

postkasse. Den første post du modtager er et velkomstbrev. Det er også her du 
fremover vil finde din digitale lønseddel fra Region Midtjylland 

 
• Fanebladet ’Adressebog’ indeholder alle de offentlige myndigheder, du kan skrive 

til via din digitale postkasse. 
 
• Fanebladet ’Tilmeldinger’ viser en oversigt over de myndigheder og virksomheder, 

som du kan modtage post fra. 
 

• Fanebladet ’Indstillinger’ viser dine profiloplysninger samt indstillingerne for mod-
tagelse af dine servicebeskeder. Her kan du også rette de oplysninger, der er gi-
vet. 

 
• Fanebladet ’Hjælp’ er et opslagsværk, hvor du har mulighed for at søge svar på 

spørgsmål til din digitale postkasse. 
 
 
 

Bemærk:  
Meddelelser fra Region 
Midtjylland ikke er tilmeldt 
SMS servicebeskeder.  


