
Hjælp til MitID/NemID på Androids 

 

Mulige årsager til, at du har problemer med login med MitID og NemID: 

• MitID/NemID er ude af drift 

Løsning: Tjek deres supportsider. Hvis der er driftsproblemer, må du afvente, at de bliver løst. 

• Appen har driftsproblemer 

Løsning: Tjek apotekets supportside. Hvis der er driftsproblemer, må du afvente, at de bliver 

løst. 

• Du anvender mobilproducentens browser, som ikke er understøttet.  

 

Løsning: Du skal anvende gængse browsere som Chrome og Firefox som standard. Se i 

mobilens indstillinger, hvilken browser du anvender som standard. Skift om nødvendigt. 

 

• Du har antivirusprogrammer og/eller firewalls på din mobil eller tablet, hvilket kan 

medføre loginproblemer med MitID/NemID 

Løsning: Deaktiver antivirus og firewalls i mobilens indstillinger i forbindelse med login. Aktiver 

efter login. Bemærk, at der kan være firmapolitikker og -begrænsninger for deaktivering. 

• Du er på et dårligt eller ustabilt netværk 

Løsning: Find en lokation med stærkt og stabilt wifi. 

• Login går i stå, når du har godkendt NemID/MitID og/eller indtastet dit CPR-nummer. 

Løsning: 1) som ved dårligt og ustabilt netværk 2) Har du stadig dit NemID-nøglekort, kan du 

forsøge dig med det. 

 

Nyttige links: 

Status på “apoteket” appen: Apotekerforeningens driftsstatus 

MitID Support: MitID support - Hjælp - MitID 

NemID Support: Support og kontakt - NemID 

 

NemID og MitID: åbning i en Chrome browser 

• Åbn appen 
• Klik på knappen for at logge ind 

• Accepter samtykke 
• Klik på de 3 prikker øverst til højre markeret med gult 
• Vælge "Åbn i Chrome” 

• Gennemfør login 
• Standard er MitID 
• Skift til NemID i menu markeret med rødt 

 

https://status.apoteket.dk/
https://www.mitid.dk/hjaelp/mitid-support/
https://www.nemid.nu/dk-da/faa_hjaelp_til_dit_nemid/kontakt/support_og_kontakt/


 
 

 

 

 

Hvis det ikke lykkes at logge på 

Kontakt supporten på appen@apoteket.dk eller 31 44 77 02 

Medsend gerne  

• en grundig beskrivelse 

• oplysninger om din mobil/tablet 
• I tilfælde af, at du får en trist smiley frem, kan du holde fingeren nede på smiley'en, indtil der 

kommer en log frem. Den kan du kopiere og sende til supporten. 
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