
Guide til oprettelse som ny bruger i DPSD-systemet 
 

 

 
For at blive oprettet skal du have digital medarbejdersignatur. 
Du kan bestille en digital medarbejdersignatur ved IT Support: 
Mail.: itsupport@rn.dk Telefon 976 49000 
Du kan IKKE bruge MitID eller personligt NemID. 

 
 

 
 
Når du har modtaget din digital medarbejdersignatur, kan du søge om adgang 
til systemet via dette link https://sebanmod.dkseb.dk 
 
Du skal ALTID vælge fanebladet ”NemID nøglefil” 

 

Tryk på OK – Nedenstående vindue kommer frem – Indtast samme password som du bruger 
når du skal logge på din computer. 

 

Har du problemer med din digital medarbejdersignatur kontakt: 
IT Support itsupport@rn.dk, tlf.nr. 976 49000 
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Du kommer ind til nedenstående side: 
 
 

1) Vælg ny bruger 
2) Indtast så nøjagtig som muligt hvilke roller og områder, du skal have adgang til (feltet skal 

udfyldes – hvis feltet ikke udfyldes, vil din anmodning ikke blive sendt)   
3) Vælg Lærke Scheller Nissen (DPSD) som modtager 
4) Tryk anmod – Når teksten ”Din anmodning er modtaget” står med grønt – er din anmodning sendt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vigtig info: 
 
Vær opmærksom på, at brugeradgange til DPSD aktuelt kun opdateres hver 
tirsdag og at en anmodning om brugeroprettelse kun kommer med i opdateringen, 
hvis brugeren er oprettet senest fredagen før. Der kan derfor gå et sted mellem 3 og 
6 hverdage efter oprettelsen, før du rent faktisk kan tilgå DPSD. 
 
Du bliver også først oprettet, når din anmodning er godkendt af din lokale 
godkender: 
Aalborg Universitetshospital: Henvend dig til din kvalitetskoordinator 

Regionshospital Hjørring: Henvend dig til Christina Michno 

Den Præhospitale Virksomhed: Henvend dig til din nærmeste leder 

Specialsektoren: Henvend dig til uth-specialsektoren@rn.dk  

Psykiatrien: Henvend dig til Lise Boel  

Sygehusapoteket: Henvend dig til Lecia Møller Hansen (Lægemiddelinformation) 
eller Lise Yder (Klinisk Farmaci) 
 

Adgang til DPSD 

Når du skal tilgå DPSD systemet, kan du benytte dette link: dpsd.csc.dsdn.dk 
 

Som initialmodtager eller sagsbehandler modtager du en mail med direkte link, når 
du bliver tildelt en sag. 
 
Når du skal logge på systemet, skal du benytte samme fremgangsmåde som under 
punkt 2 i denne vejledning - Du skal ALTID vælge fanebladet ”NemID nøglefil”. 
 
 
 
Har du brug for hjælp til oprettelse kontakt: 

Mail: DPSDadministration@rn.dk 
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