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BankID – Hva er det, 
og hvordan skaffe?
BankID er en digital legitimasjon for 
tilgang på norske banker og offentlige 
tjenester. Du kan også bruke BankID 
tilsignering av avtaler og identifisere 
deg på en rekke tjenester.

For å få BankID må du legitimere deg 
med pass og møte opp i banken din. 
Der vil du få hjelp dersom du har 
spørsmål.

Det er mulig å få BankID fra du er 13 
år, men i mange banker er det 15-
årsgrense. Finn aldersgrensen som din 
bank har satt ved å følge denne lenken: 
https://www.bankid.no/privat/los-mitt
-bankid-problem/aldersgrense-i-banken
e/

https://www.bankid.no/privat/los-mitt-bankid-problem/aldersgrense-i-bankene/
https://www.bankid.no/privat/los-mitt-bankid-problem/aldersgrense-i-bankene/
https://www.bankid.no/privat/los-mitt-bankid-problem/aldersgrense-i-bankene/


BankID – Greit å vite

► BankID er personlig og er ditt digitale jeg.

► Ha alltid et eget passord for BankID, et passord du ikke bruker andre steder.

► Del aldri din bankID med familie eller venner, og vern om passord og kodebrikke.

► Bytt passord ved å logge inn på www.bankid.no hvis du tror at noen kan 
passordet ditt.

Med vanlig BankID identifiserer du deg ved å bruke fødselsnummer sammen med 
koden fra en kodebrikke eller app, samt ditt personlige passord. Se hvilke banker 
som tilbyr apper som erstatning for kodebrikke her: 
https://www.vipps.no/produkter-og-tjenester/privat/bankid-og-bankid-pa-mobil/ba
nkid-og-bankid-pa-mobil/banker-med-app/

Her finner du svar på alt om BankID: https://www.bankid.no/privat/hjelp/

http://www.bankid.no/
https://www.vipps.no/produkter-og-tjenester/privat/bankid-og-bankid-pa-mobil/bankid-og-bankid-pa-mobil/banker-med-app/
https://www.vipps.no/produkter-og-tjenester/privat/bankid-og-bankid-pa-mobil/bankid-og-bankid-pa-mobil/banker-med-app/
https://www.bankid.no/privat/hjelp/


BankID på Mobil

Å logge inn med BankID på Mobil er en 
fremgangsmåte for å komme inn til offentlige 
tjenester.

Når du er logget inn, kan du få informasjon som 
det offentlige har registrert om deg. 

Du kan også sende inn skjema, da vet stat og 
kommune at det er du som sender inn. For 
eksempel ved å søke om navneendring, søke om 
alderspensjon, melde flytting og ny adresse.

Eksempel på offentlige 
tjenester på nett:

• Skattemelding fra 
Skatteetaten

• Reseptene dine på 
Helsenorge

• Pensjonen din fra 
NAV

 



Hvordan legitimere seg på nett?

Ved personlig fremmøte legitimerer du deg med pass, førerkort eller 
bankkort med bilde.

På nettet må du legitimere deg med en personlig elektronisk legitimasjon, 
som for eksempel BankID på mobil.

På de neste sidene får dere informasjon om hva BankID er,
hva det brukes til, og hvordan man oppretter BankID.



Hva er BankID på mobil?

BankID på mobil 
er en personlig 
elektronisk legitimasjon

BankID på mobil blir levert og driftet av bankene. For å ordne BankID på 
mobil, må du først skaffe deg BankID. 
Når du har BankID kan du logge deg inn i din nettbank og selv aktivere 
BankID på mobil der, dersom mobilen din støtter kravene.
BankID på mobil har høyeste sikkerhetsnivå. Flere av de andre eID-ene har 
også høyeste sikkerhetsnivå.



For å benytte BankID på mobil trenger du:

Din egen kode 
for BankID på 

mobil

Mobil med 
godkjent
 SIM-kort



Hvordan skaffe seg BankID på mobil?

1: Ta kontakt med 
banken din 

og be om BankID

2: Banken sender 
deg en kodebrikke

3: Logg inn i 
nettbanken din med 

BankID og aktiver 
BankID på mobil



Bruke BankID for å logge inn

Skriv inn 
www.nav.no 

i adresselinjen i 
nettleseren

Klikk på 
«LOGG INN»



ID-porten– innlogging 
til offentlige tjenester

Innlogging 
via ID-porten

Når du trykker på ‘Logg inn’ kommer du til 
ID-porten. ID-porten forteller det at du er 

kommet til en innloggingstjeneste fra stat eller 
kommune



   Start innlogging med BankID på mobil

Klikk på 
BankID på 

mobil



Skriv inn mobilnummer og fødselsdato

1. Skriv inn 
mobilnummeret ditt

2. Skriv inn fødselsdato

3. Klikk på knappen 
NESTE 



Sjekk at teksten på mobil og innlogging er lik

Klikk «godta» på 
mobilen dersom 
teksten stemmer



Skriv inn den personlige tallkoden din

1. «Tast ID-PIN», tallkoden 
du har laget.

2. Klikk på «Send»



Nå kan du finne informasjon 
om deg selv, endre dine 
registrerte opplysninger, 
eller sende inn skjema som 
ligger på NAV sine sider.

Du er nå logget inn 
til NAV sine 
tjenester. Navnet 
ditt kommer fram.



Digital Postkasse

I denne delen skal dere få informasjon 
om følgende:

- Hva er en digital postkasse?

- Fordeler med digital postkasse

- Hvordan man registrerer seg for 
digital postkasse



Hva er en digital postkasse?

► En sikker løsning for å få og oppbevare viktig post digitalt

► Digital postkasse er sikrere 
enn den grønne postkassen din

► Digital postkasse tilsvarer den fysiske 
postkassen du har ved huset ditt.



Fordeler med digital postkasse

► Du får post digitalt på en sikker måte.

► Du får og oppbevarer viktige brev på étt 
sted, både fra private og offentlige 
virksomheter.

► Du får post der du er. 

► Du sparer miljøet og er med på å redusere 
offentlige utgifter.

► Ingen får tilgang til posten din uten din 
elektroniske ID.



Slik skaffer du deg digital postkasse

Gå til 
www.norge.n

o



Gå til siden «Velg digital postkasse»

Klikk på ett 
av 

alternativen
e

Fra framsiden til Norge.no kan du 
komme til siden ‘Velg digital 
postkasse’ ved å enten:

• klikke på bildet ‘Velg digital 
postkasse’ 

• klikke på ‘Velg digital postkasse’ 
under ‘Mest brukte tjenester’.



Finn frem den elektroniske ID-en din



Velg den digitale postkassen du vil opprette

Klikk på «Gå 
til Digipost»



Registrering hos Digipost
Når du har klikket 
på ‘Gå til Digipost’, 
kommer du til denne 
siden. 

Følg instruksjonene 
for å opprette 
digital postkasse hos 
Digipost.

Når du oppretter 
digital postkasse hos 
Digipost, blir den 
postkassen du 
velger, automatisk 
også valgt som 
postkasse for post 
fra det offentlige. 



HelseRespons er en app som er utviklet for brukere 
av legesenter.

Denne appen er en kommunikasjonsplattform 
mellom pasient og legesenter. 

PasientPost er integrert i HelseRespons for at legen 
trygt kan sende sensitiv informasjon til deg digitalt.

Appen kan blant annet brukes til å bestille 
legetimer og fornyelse av resepter.

HelseRespons



Hvordan skaffe og ta 
i bruk HelseRespons

► Steg 1: Åpne appbiblioteket på 
din smarttelefon (Appstore / Play 
butikk)

► Steg 2: Søk opp «Helserespons»

► Steg 3: Velg ikonet til høyre for 
Helserespons (Kan være bilde av 
en sky, eller teksten «Hent»)

► Steg 4: Godkjenn med 
FaceID/Touch ID/passord. Appen 
vil deretter installeres på din 
smarttelefon.



Hvordan skaffe 
og ta i bruk 
HelseRespons

Nå skal du registrere deg i 
appen. Følg stegene 
nedenfor.

► 1: Trykk på ikonet 
øverst i høyre hjørne

► 2: Trykk på feltet 
«Trykk her for å 
registrere deg».



Steg 1: Kryss av på boksene 
ved «Jeg aksepterer 
brukervilkårene» og «Jeg er 
informert om 
personvernerklæringen», og 
trykk «Bekreft».

Steg 2: Skriv inn ditt fornavn 
og etternavn, og trykk 
«Neste».

Hvordan skaffe og ta 
i bruk HelseRespons



Hvordan skaffe og ta 
i bruk HelseRespons

Steg 1: Tast inn ditt 
mobilnummer, og trykk 
«Neste».

Steg 2: Du vil nå få en 
PIN-kode tilsendt via SMS på 
det valgte mobilnummeret. 
Tast inn denne koden, og 
trykk «Neste».



Hvordan skaffe og ta 
i bruk HelseRespons

Du vil nå få spørsmål om å 
opprette en personlig kode.

Tast inn en firesifret kode.

Denne koden brukes til å låse opp 
appen.

Tast inn koden på nytt for å 
verifisere.

Nå er du registrert i appen.

Dette vises ved å trykke på 
knappen øverst i høyre hjørne, 
som vist på bildet til høyre.



Hvordan skaffe og ta 
i bruk HelseRespons

Nå skal du velge ditt 
legekontor.

For å gjøre dette, trykker du 
på «Ikke valgt» under «Mitt 
legekontor».

Søk opp ditt legekontor, og 
trykk på treffet.



HelseRespons er nå klar til bruk!
Nå kan du ta i bruk tjenestene i 
appen.

For å bestille legetime, trykker du på 
«Bestill legetime».

Skriv inn hva det gjelder, og trykk 
«Send» når du er ferdig. (Bilde 2)

For å bestille resept, trykker du på 
«Forny resept».

Skriv inn navnet på medikamentene 
du ønsker resept på i den første 
boksen. (Bilde 3)

Du kan også legge ved eventuell 
melding til legekontoret i den andre 
boksen. (Bilde 3)

Trykk «Send» når du er ferdig.



Skatteetaten – Se og endre 
skattekort

I denne delen av modul 2 skal jeg demonstrere hvordan
man kan se og endre sitt skattekort.

Det første man gjør er å gå til følgende nettsted:

https://www.skatteetaten.no/person/

(Trykk på lenken for å gå til nettstedet)

https://www.skatteetaten.no/person/


Skatteetaten – Se og endre 
skattekort

Når du har kommet til Skatteetatens
Nettside, trykker du på «Skatt».

Du vil dermed få oversikt over alle 
tilgjengelige tjenester som har med skatt 
å gjøre.



Skatteetaten – Se og 
endre skattekort

► Under “Skatt for 
person” ser dere 
alternativene som 
finnes hos 
Skatteetaten.

► Trykk på “Skattekort” 
for å gå videre.



Skatteetaten – Se og 
endre skattekort

På denne siden finner dere 
informasjon om skattekort, 
frikort og forskuddsskatt.

Trykk på “Skattekort – 
bestille, se eller endre”



Skatteetaten – Se og 
endre skattekort

Du vil nå se oversikt på ditt nåværende
skattetrekk.

Trykk «Se og endre skattekort» for å fortsette.



Skatteetaten – Se og 
endre skattekort

Når du har valgt «Se og endre skattekort», blir 
du spurt om å logge inn med elektronisk ID.

Velg ønsket innloggingsmetode, og logg inn 
med informasjonen som kreves.

Du vil dermed få oversikt over ditt skattekort.



Skatteetaten – Se og 
endre skattekort

På skattekortet ditt kan du endre til riktig
informasjon angående din lønn, trygd, gjeld,
formue, aksjer og lignende.

Når du har endret til riktige verdier, trykker du
på «Send inn endringer».



Skatteetaten – Se og 
endre skattekort

Når du har sendt inn endringer, får 
du beskjed om at du har en søknad
til behandling.

Her ser du status på din søknad om
endringer på skattekortet.

Du ser også hvem som har hentet 
skattekortet ditt, i mitt tilfelle
Overhalla IT AS.



Helsenorge – Søk i kvalitetssikret helseinformasjon

I denne delen av modulen vil dere få en gjennomgang på 
hvordan man søker i kvalitetssikret helseinformasjon ved 
bruk av nettstedet Helsenorge.no.

Her kan dere finne informasjon om ulike sykdommer som 
f.eks. Diabetes, Cøliaki og ADHD, se resultat på prøvesvar 
om du har tatt koronatest, og mye mer innen helse.



Helsenorge – Søk i kvalitetssikret helseinformasjon

Gå til nettstedet https://www.helsenorge.no/

Trykk på «Søk» for å starte et søk hos Helsenorge.no

https://www.helsenorge.no/


Helsenorge – Søk i kvalitetssikret helseinformasjon

Skriv inn det du ønsker å finne informasjon 
om i dialogboksen, og trykk på resultatet.



Helsenorge – Søk i 
kvalitetssikret 
helseinformasjon

Når du har trykket på 
søkeresultatet, vil du få en 
oversikt over alle treff som 
inneholder informasjon om 
søket.

Trykk på det som er mest 
aktuelt for din del.



Helsenorge – Søk i 
kvalitetssikret 
helseinformasjon
Du vil nå få kvalitetssikret 
informasjon om aktuelt tema.

Du kan navigere deg videre fra 
denne siden for å finne mer 
informasjon om temaet.


