
Sekretariatet, maj 2021 

Vejledning til at underskrive dokumenter digitalt med NemID 

Synscenter Refsnæs har indført digital signatur, så det nu er muligt at underskrive med NemID. 

På vores hjemmeside kan du nu udfylde samtykkeerklæring, medicinsamtykke, fototilladelse m.m. og 

underskrive elektronisk https://synref.dk/kontakt/praktisk/ 

Du modtager først et link i din e-Boks eller via mail, hvor vi anmoder om samtykke. Linket fører til 
formularen, som skal udfyldes og underskrives digitalt ved brug af NemID.  Linket er ikke nødvendigt for at 
udfylde og underskrive - du kan altid finde samme link på vores hjemmeside.

Når du anvender linket, giver du samtidig Synscenter Refsnæs, Region Sjælland samtykke til at gemme 

persondata via formularen. Formularen gemmes i 30 dage og oplysningerne fra formularen registreres og 

journaliseres efterfølgende i vores journaliseringssystem jf. Region Sjællands persondatapolitik (link åbner 

i nyt vindue). 

Sådan anvender du linket til formularerne: 

- Klik på linket, udfyld formularen og upload eventuelle bilagsdokumenter til medicinsamtykke mm.

- Klik på ”næste”

- Nu oprettes der en side, hvor du kan se dine valg og underskrive

Såfremt I er flere (forældre, værger m.fl.), der skal signere samme dokument, kan man enten gøre det 

efter hinanden på samme computer eller ved at dele linket mellem hinanden. Linket er ikke fortroligt, idet 
man kun kan se personoplysninger, hvis man logger ind med NemID. Det kan derfor deles mellem 

almindelige mailadresser. Hvis der er fælles forældremyndighed, skal begge forældre signere – vi hjælper 

gerne med at sende videre til den anden forælder, når den første forælder har signeret.   

Med venlig hilsen 

Synscenter Refsnæs 

- Klik på "kopier linket" i boksen i bunden af siden.
- Nu kan du i en mail eller sms indsætte det kopierede link og sende det til medunderskriver, som

kan åbne dokumentet på sin egen PC, tablet eller mobil og signere dokumentet.
- Klik på ”annuller” under dokumentet.

Når begge har signeret, modtager vi erklæringen. Hvis vi kan se, at der ligger en ufuldstændig erklæring, kontakter 
vi via e-Boks den person, som mangler at signere. I mailen fra os indsætter vi et link til erklæringen, som mangler 
signering. Man skal således ikke starte forfra på en ny erklæring - det er vigtigt, at der signeres i den samme.

https://synref.dk/kontakt/praktisk/
https://www.regionsjaelland.dk/persondatapolitik/Sider/default.aspx



