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Vejledning: Sådan sender du sikker digital post via din PC 

Følg trinene for at sende sikker post digitalt til Styrelsen for Patientklager, hvor Ankenævnet 
for Besøgsrestriktioner befinder sig. Du kan også læse mere om Digital Post på borger.dk 
(link)

1) Du skal logge på din e-boks eller Digital Post via borger.dk for at sende sikker post digitalt.
Gå derfor ind på e-boks.dk eller Digital Post , og log ind med dit Nem-ID.

3) Tast dit bruger-id og din adgangskode
ind her. Husk at have dit NEM ID klar.
Når du har tastet dine oplysn inger og

accepteret at logge på, får du 
skærmbillede på næste side. 

https://www.e-boks.com/danmark/da
https://post.borger.dk/
https://www.borger.dk/internet-og-sikkerhed/Digital-Post/Post
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5) Nu skal du vælge, hvem du sender
mailen til. Klik derfor på ”Vælg

modtager”. 

4) Klik på ”Skriv ny post”.
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6) I søgefeltet skriver du: Styrelsen for
Patientklager. Derefter trykker du på
søgeknappen
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8) Dobbelklik på "Styrelsen
for Patientklager".  Vent 
derefter par sekunder.

  
 

7) Klik på pilen ved 
”Styrelsen for 
Patientklager”.
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9) I ”Til:” skal der stå
”Styrelsen for Patientklager - 

hovedpostkasse".

10) Ud for ”Emne:” skal du
angive, hvad din henvendelse 

drejer sig om.   

12) Skriv din mail i det tomme
hvide felt. 

13) Skal du vedhæfte filer, så
tryk på papirklip-ikonet. Gå

videre til trin 17, hvis du ikke
skal vedhæfte en fil.

11) Skal du vedhæfte filer, så 
tryk på papirklip-ikonet. Gå 
videre til trin 16, hvis du ikke 
skal vedhæfte en fil.
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13) Tryk på ”Vedhæft fil fra din
computer”. Husk, at du skal

have gemt dine filer på 
computeren for at kunne 

vedhæfte dem her. Husk hvert 
dokument, der uploades, kan 

maksimalt fylde 10 MB.

14) Klik på ”Vælg fil” og klik
dernæst på den fil, du ønsker

at vedhæfte som bilag. Du kan
godt vedhæfte flere filer ad 

gangen.  
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15) Når din fil er
vedhæftet, kan du se den 

på skærmen under 
”Bilag:”. 

16) Når du har skrevet din
mail og eventuelt

vedhæftet filer, sender du 
mailen ved at klikke på 

”Send”.  

 

18) Din mail er nu
sendt afsted, og du kan 
finde den under ”Sendt 
post” i højre-menuen.  




