Sådan tilmelder du dig
et Lev Livet forløb
1.

Gå til Det Digitale Sundhedscenters hjemmeside
www.detdigitalesundhedscenter.dk
2. Klik på genvejen ’Tilmeld forløb’ på forsiden
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3. Start din tilmelding under ’Tilmeld dig her’.
4. Læs og accepter betingelserne og tryk derefter på ’Jeg accepterer
betingelserne’. Klik derefter på ’Næste’

5. Vælg nu hvilken type forløb du vil tilmelde dig. Du kan tilmelde dig et forløb
MED støtte eller UDEN støtte fra sundhedsprofessionel. Du kan kun vælge et
forløb MED støtte hvis den kommune du bor i er tilknyttet det Digitale
Sundhedscenter og du har været i kontakt med en sundhedsprofessionel fra din
kommune. Se listen over tilknyttede kommuner her
Lev livet med hjertesygdom: https://detdigitalesundhedscenter.dk/borger/levlivet/lev-livet-med-hjertesygdom/
Lev Livet med diabetes: https://detdigitalesundhedscenter.dk/borger/levlivet/lev-livet-med-diabetes-2/
Klik derefter på ’Næste’.
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6. Vælg nu hvilket Lev Livet forløb du vil tilmelde dig. Du kan vælge mellem Lev
Livet med diabetes eller Lev Livet med hjertesygdom. Klik på én af de orange
bokse alt efter hvilket forløb du vil tilmelde dig og derefter bliver du automatisk
ført videre til næste side.

7. Udfyld nu dit Fornavn, Efternavn, E-mail og kommune og klik derefter på
’Næste’.

OBS! Hvis du har valgt et forløb UDEN støtte fra sundhedsprofessionel skal du
klikke på ’Tilmeld’ og du er nu færdig. Du modtager en velkomstmail inden for
den næste halve time
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OBS! Trin 8-14 gælder kun hvis du har valgt at tilmelde dig forløb MED støtte fra
sundhedsprofessionel
8. Trin 2 af tilmelding sikrer at du får tilknyttet den rette sundhedsprofessionelle til
dit forløb. Start med at finde din kommune i listen og klik på kommunen.

9. Klik nu på det forløb du er ved at tilmelde dig.
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10. Vælg nu den sundhedsprofessionelle du har være i kontakt med ved at klikke på
kassen med vedkommendes navn.

11. Vælg dags dato. I dette tilfælde fx 30. juli 2020. Klik på datoen.
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12. Vælg nu et grønt tidspunkt. Du kan vælge et hvilket som helst grønt tidspunkt,
det har ikke betydning for din tilmelding. Klik derefter på ’Næste’

13. Indtast nu dit navn, dit telefonnummer og din e-mail adresse og klik derefter på
’Næste’.
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14. Du får nu vist en bekræftelse på, at du nu er tilmeldt et Lev Livet forløb med
støtte fra en sundhedsprofessionel. Du modtager snart en bekræftelse på din
tilmelding på din e-mail adresse.
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