Få hurtig besked
Tilmeld dig

e-Boks

Så modtager du post
fra os samme dag, vi sender den!
Kære patient
Vi kan se, at du ikke er tilmeldt til at modtage post fra Region Syddanmark i din e-Boks
eller måske slet ikke er tilmeldt e-Boks. Rigtig mange borgere kan få glæde af de nye
digitale muligheder. I Region Syddanmark er 44% af borgerne allerede tilmeldt e-Boks.
Sygehus Sønderjylland tilbyder nu, at du kan modtage vores breve digitalt i e-Boks. Det
betyder, at du modtager posten samme dag vi sender den.
Der er flere fordele ved at modtage digital post i e-Boks. Dem kan du læse mere om på
www.e-Boks.dk.
Før du tilmelder dig e-Boks, skal du have en NemID
NemID er en personlig, sikker adgang til det offentlige og den
private sektor. Når du har tilmeldt dig, får du tilsendt et
nøglekort – som på billedet ved siden af.
Du kan få NemID hos Borgerservice i din kommune samt i din
bank (husk billede-legitimation) - eller bestille det på
www.nemid.nu

Sådan tilmelder du dig e-Boks
Du kan tilmelde dig på www.e-Boks.dk – læs eventuelt vores instruktion på næste side.

Log på e-Boks med din NemID og nøglekort
For at tilmelde dig post i e-Boks, skal du logge på www.e-Boks.dk
Brugerid: Dit personnummer
Adgangskode: En kode du selv vælger

Nøglen: Det nummer, der står på dit
nøglekort ud for det viste ciffer

Tryk ”Næste” i bunden af boksen

Log nu på e-post

Vælg hvilke afsendere du ønsker at modtage post fra
Vælg Region Syddanmark for at modtage post fra os. Du kan også vælge at modtage al post fra
det offentlige – samt post fra f.eks. din bank, forsikrings- og pensionsselskab.

Få besked, når du har ny post
Oplys din private mailadresse under tilmeldingen, så sender e-Boks dig en mail, når du
modtager ny post.
Oplyser du dit mobiltelefonnummer, får du mulighed for at modtage sms-påmindelser – f.eks.
før et aftalt møde hos os. Det er gratis at tilmelde sig og modtage sådanne NemSMS’er.

