
Vejledning til  
ansøgning om coronapas

Dette er en trin-for-trin vejledning til, hvordan du ansøger  
om et coronapas via www.sullissivik.gl 

Coronapasset er et tilbud til de borgere, der er færdigvaccinerede.

Det fungerer som dokumentation for din vaccinationsstatus, 
f.eks. i forbindelse med rejser til udlandet.



Trin 1 - Hjemmeside
•  Gå ind på hjemmesiden www.sullissivik.gl
• Tjek, at du er under fanen ’Borger’, og ikke ’Erhverv’.
• Tryk på den gule knap ’Anmod her’ inde i den blå cirkel, som du finder under Selvbetjening  

under ’Anmod om Coronapas – Covid-19 vaccination’ indenfor det røde felt.

TRYK
HER



Trin 2 - Anmod om coronapas
• Der fremkommer nu en rubrik med ’Coronapas – COVID-19 vaccination’.  

 Tryk på den gule knap ’Udfyld og indsend’ inde i den blå cirkel.

TRYK
HER



Trin 3 - Udfyld og indsend
• Du skal nu logge ind som borger. Det gør du ved at trykke på den gule knap ’Log ind’ inde i den 
   blå cirkel. Hav dit NemID klar, da du skal bruge det på næste side.

TRYK
HER



Trin 4 - Log ind med NemID
• Du skal nu indtaste dit NemID. Indtast dit cpr-nummer og din adgangskode indenfor det røde 
   felt. Der er indsat et eksempel med blåt, der hvor du skal skrive.
• Tryk derefter på knappen ’Næste’ inde i den blå cirkel.
• Du bliver nu bedt om at benytte en kode. Afhængig af hvad du plejer at bruge, kan du swipe 
   på din NemID-app eller bruge dit nøglekort.

TRYK
HER

123456-1234

1212



Trin 5 - Samtykke
• Der fremkommer nu en side med information om, hvad dine persondata bliver anvendt til. 
  Persondata behandles i overensstemmelse med Persondataloven. Du skal angive, at du er 
  indforstået med det oplyste, før du kan gå videre til at udfylde din ansøgning.  

Tryk på ’Jeg er indforstået med ovenstående’ indenfor det røde felt.
• Tryk derefter på den gule knap ’Næste’ inde i den blå cirkel.

TRYK
HER

TRYK
HER



Trin 6 - Indtast personoplysninger
•  Du skal nu indtaste dine personoplysninger. Udfyld alle 5 felter indenfor det 
   røde felt. Der er indsat et eksempel med blåt, der hvor du skal skrive. 
•  Tryk derefter på den gule knap ’Næste’ inde i den blå cirkel.

TRYK
HER

Peter Petersen

123456

peter@mail.gl123456-1234



Trin 7 - Hjemmeside
• På denne side fremkommer de personoplysninger, du netop har indtastet.  

Tjek, at du har skrevet oplysningerne korrekt.
• Hvis du har behov for at rette oplysninger, tryk da på den gule knap ’Tilbage’, ret  

teksten og gå videre.
• Hvis oplysningerne er korrekte, tryk da på den gule knap ’Send’ inde i den blå cirkel.  

OBS. Når du trykker ’Send’, indsender du din ansøgning og kan ikke fortryde.

TRYK
HER

Peter Petersen

123456

peter@mail.gl123456-1234

Peter Petersen

123456

peter@mail.gl123456-1234



Trin 8 - Hjemmeside
•  Når du har sendt din ansøgning, modtager du en e-mail med kvittering for din ansøgning. Der 

kan gå et par minutter, før du modtager denne e-mail. Husk at tjekke din spam-mappe, hvis du 
ikke modtager e-mailen i din indbakke.

•  På kvitteringen står også forventet behandlingstid, og hvilke apps du kan bruge til visning af 
dit coronapas, når det er oprettet.



HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt

CORONA HOTLINE
TLF. 80 11 00

Mandag – fredag
8.00 - 16.00

HAR DU SPØRGSMÅL TIL STATUS PÅ DIN ANSØGNING?

Kontakt

DEPARTEMENTET FOR SUNDHED
MAIL: PN@NANOQ.GL


