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 (Bemærk at flere af nedenstående trin kan tage tid, da det er lokale NEMid-administratorer og 

SEB-administratorer, der tildeler rettigheder og roller). 

Få en medarbejdersignatur 

For at kunne få adgang til PRO spørgeskemabanken som lokal spørgeskemaadministrator, skal 

du have en medarbejdersignatur. Hvis du har sådan en i forvejen, så gå videre til afsnittet Tilde-

ling af rolle i SEB nedenfor. 

Du skal anmode om en medarbejdersignatur via NETS’ webside Bestil medarbejdersignatur: 

https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/bestil_nemid/index.html?execution=e1s1
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Indtast din organisations CVR-nr. Som eksempel bruges Sundhedsdatastyrelsens CVR-nr: 
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Klik HENT CVR-OPLYSNINGER og tjek, at oplysningerne er korrekte. Marker tjek-boksen ”Jeg be-

kræfter…” og klik NÆSTE. 

Udfyld felterne og husk at anvende relevant arbejdsmail da notifikationer ift. ændringer af PRO-

pakker vil blive sendt til denne. Under Signaturtype vælges ”Nøglefil (straksudstedt)”: 

 
(skærmbilledet fortsætter på næste side) 
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Du kan skrive en besked til din NemID-administrator. Du behøver ikke markere ”Jeg ønsker at 

benytte NemID… til sikker e-mail”. Klik NÆSTE og derefter BEKRÆFT OPLYSNINGER: 

 
Når din organisations NemID-administrator har godkendt din anmodning, får du en standard-

mail fra NETS, som skal bruges til installation og aktivering af medarbejdersignaturen. Du får 

endvidere en mail fra din NemID-administrator med en midlertidig adgangskode, som du skal 

bruge til aktiveringen. 
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Installation og aktivering af medarbejdersignatur 

Den mail du får tilsendt fra NETS indeholder en vejledning til, hvordan du installerer og aktiverer 

din medarbejdersignatur. Følg denne. 

Tildeling af rolle i SEB 

Når du har installeret og aktiveret din medarbejdersignatur skal du oprettes i Sundhedsvæsenets 

Elektroniske Brugerstyring (SEB) så du kan få tildelt en rolle til PRO Spørgeskemabanken. Kontakt 

din organisations SEB-ansvarlige via https://sebanmod.nsi.dk. 

Du skal vælge Ny Bruger og skrive i tekstfeltet at du ønsker at anmode om rollen prsLokal-admin 

i applikationen PROsporgeskemabank. Skriv også gerne til SEB-administratoren at kategorien 

Enhed ikke er relevant for rollen. Du skal vælge en SEB-administrator fra modtagerlisten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den valgte SEB-administrator vil herefter kunne tildele dig rollen til PRO spørgeskemabanken, 

hvorefter du kan logge på løsningen ved at klikke på Log ind: 

Hvis modtagerlisten er tom se ne-

denstående punkt vedr. Ny orga-

nisation i SEB 

https://sebanmod.nsi.dk/
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Ny organisation i SEB 

 

Hvis din organisation ikke har en SEB-ansvarlig, kan din organisation anmode via blanket (findes 

her). Blanketten udfyldes og sendes til servicedesk@sundhedsdata.dk hvori der blandt andet 

skal fremgå hvem organisationens første SEB administrator skal være. Den første administrator 

der oprettes er automatisk SEB overadministrator og kan oprette yderligere SEB administratorer 

i organisationen. På blanketten skal RID fra medarbejdersignaturen opgives da RID nummeret 

er den unikke identifikation af brugeren.  

Du finder medarbejdersignaturens RID ved fx at åbne login på Virk.dk med medarbejdersigna-

turen (vælg log på med nøglefil) og klikke på Details i stedet for Login: 

 

https://services.nsi.dk/-/media/ServiceFiles/UnderstoettendeSystemer/SEB/SEB-tilslutning-blanket-SDS.ashx?la=en&hash=91FFBB37F73C8C6AD11735BB28D449C882DE4999
mailto:servicedesk@sundhedsdata.dk

