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Borgerportalen 
Borgerportalen indeholder personfølsomme oplysninger, og derfor skal du anvende dit NemID for at logge ind på 
portalen. Du kan se Borgerportalen på både tablet, smartphone eller computer. Hvis du logger ind via en computer, 
anbefaler vi, at du anvender Google Chrome som browser. 

Sådan logger du ind på Borgerportalen 

Find information om og få adgang til Borgerportalen på haderslev.dk/borgerportalen. Hvis du er pårørende, skal du have 
en digital fuldmagt, inden du kan tilgå Borgerportalen. Se, giv eller anmod om digital fuldmagt på borger.dk. 

Hvad kan du se på Borgerportalen? 

Borgerportalen indeholder nedenstående funktioner: 
 

Dit navn/profil 

Du vil kunne se og redigere i dine stamdata. Du kan ændre dit telefonnummer eller email, give samtykke til modtagelse af 
SMS-påmindelser og du kan oprette og redigere hvem der står registreret som dine nærmeste pårørende. 
 

Min kalender 

Her kan du se de aftaler og besøg som er planlagt. Du har også mulighed for at aflyse aftaler med 2 dages varsel. 
 

Min journal 

Her vil du vil kunne se hvilket tilbud eller hvilke indsatser du har fået bevilliget. Du vil kunne se de mål og den plan der er 
lagt for dit forløb og se de notater som bliver skrevet fra gang til gang. Du kan se dokumenter, skemaer og hjælpemidler, 
som er udfyldt af medarbejdere. 
 

Mine breve 

Her kan du se de breve, som er sendt til dig. 
 

Mine dokumenter 

Her kan du se de dokumenter, som du kan underskrive fx en samtykkeerklæring.   

https://www.haderslev.dk/borgerportalen
https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fuldmagter/digital-fuldmagt
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Sådan logger du af Borgerportalen 

Husk at logge af igen, når du forlader Borgerportalen. Det gøres ved at klikke på ikonet øverst på siden. 

Support 

Hvis du oplever fejl med borgerportalen, kan du ringe på tlf. 74 34 34 34. Herfra kan du blive stillet videre til Nexusgruppen.   
Taster du din kode forkert 5 gange i træk, spærres Borgerportalen i 8 timer. Herefter kan du igen forsøge at logge ind. 
Haderslev Kommune kan ikke åbne en spærret adgang. 


