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Vejledning i registrering til  

to-faktor-godkendelse (MFA) for brugere på KU ved brug af NemID. 
 

For at bruge to-faktor-godkendelse (MFA) på KU, skal du på forhånd registrere dit valg af to-faktor-metode 

på mfa.ku.dk, altså – om du ønsker at benytte USB-sikkerhedsnøgle eller smartphone. Denne Vejledning 

gennemgår hvordan der logges ind på systemer med MFA godkendelsesmetode ved brug af NemID. 

Yderligere vejledning omkring hvordan smartphone eller USB Sikkerhedsnøgle opsættes kan findes på 

følgende link:  https://om.ku.dk/organisation/administration/it/hjaelp-til-login/ 

 

VIGTIGT!! 

Hvis du er studerende, er du sandsynligvis allerede registreret på MFA-løsningen.  

Du kan tjekke dette ved at forsøge at tilgå KUmail på https://webmail.ku.dk. Hvis du modtager et 

engangspassword via SMS fra ”Ucph” i forbindelse med login, og er i stand til at logge ind, så er du 

allerede registreret, og behøver derfor ikke at foretage dig yderligere, da samme løsning også kan bruges til 

at logge på de andre systemer på KU, hvor to-faktor-godkendelse er implementeret. 

Hvis du er studerende, har NemID, og ikke modtager den ovenfor nævnte SMS under login-processen, så 

skal du benytte denne vejledning. 

Hvis du er studerende, og ikke modtager en SMS fra Ucph ved forsøg på login på KUmail, og heller ikke 

har et NemID, så skal du kontakte KU-IT Support på tlf. 35 32 32 32, hvor de vil være behjælpelige med din 

registrering på MFA-løsningen. 

Hvis du er ansat og har NemID, så skal du benytte denne vejledning. 

Hvis du er ansat og ikke har NemID, så kontakt venligst KU-IT Support på tlf. 35 32 32 32, hvor de vil være 

behjælpelige med din registrering på MFA-løsningen. 

Forudsætning for brug af denne vejledning er, at du er studerende eller ansat, er oprettet som bruger på KU, 

og dermed har et KU-brugernavn og password samt, at du har NemID. 

Ikke alle eksterne og associerede kan benytte denne løsning, da KU ikke pt. er i stand til at CPR-validere alle 

fra disse grupper i forhold til NemID.  

Hvis du tilhører disse grupper, og oplever problemer i registreringsprocessen, så kontakt KU-IT Support på 

35 32 32 32 for hjælp. 

Denne vejledning vil instruere dig i, hvordan du registrerer dig på to-faktor/MFA-løsningen og dermed bliver 

i stand til at vælge og konfigurere en autentificeringsmetode. Når registreringen er fuldført, kan du finde 

vejledning om, hvordan du registrerer den to-faktor-metode, du vælger at benytte, på https://it.ku.dk/hjaelp-

til-login.  

(Guide på næste side) 

https://om.ku.dk/organisation/administration/it/hjaelp-til-login/
https://webmail.ku.dk/
https://it.ku.dk/hjaelp-til-login
https://it.ku.dk/hjaelp-til-login
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1. 

Begynd registreringen på to-faktor-løsningen 
ved at benytte følgende link: 

https://id.ku.dk/nidp/jsp/kunetMFAReg.jsp 
 

 

 
2. 

Indtast dit Bruger-id og din adgangskode til 
NemLogin og klik på knappen ”Næste”. 

 

 
 

 
3. 
Hvis du benytter NemID nøglekort til 
godkendelse, så gå videre til punkt 4. 

  
Hvis du i stedet benytter NemID-app'en på din 
telefon til godkendelse, så gå videre til punkt 5. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
4. 
NemID med nøglekort: 
Indtast nøglen fra dit nøglekort, som svarer til 
den kode, der er vist i login-billedet i din 
browser. 
Klik derefter på knappen ”Log på” og gå videre 
til punkt 7. 
 

 

https://id.ku.dk/nidp/jsp/kunetMFAReg.jsp
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5. 
NemID-app på smartphone: 
Hvis du har installeret NemID-appen på din 
smartphone og normalt godkender login på 
telefonen, så vises siden for godkendelse via 
NemID-app. 
Tryk på ”Send”-knappen for at modtage 
godkendelsesbesked i din NemID-app på 
telefonen. 

 
 

 

 
 
 
6. 
På din telefon har du nu modtaget en besked i 
din nøgleapp. 
Log ind på nøgleappen og swipe ”Godkend” for 
at logge ind med NemID. 

 

 
7. 
I dit browservindue er du nu færdig med login 

via NemID, og et loginvindue for KU’s to-
faktor-løsninger vises. 

I feltet ”KU-Brugernavn” indtaster du nu dit 

brugernavn, eks. abc123, og trykker på knappen 

”Next” 
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8. 
Derefter åbnes siden, hvor du skal angive dit 
KU-kodeord. Skriv det kodeord som hører til dit 
KU-brugernavn i feltet ”Password” og tryk på 
knappen ”Next” 

 

 

 

9. 
Nu vises siden ”KU MFA”, hvor du kan se hvilke 
godkendelsesmetoder, du allerede er tilmeldt, og 
hvilke du kan tilmelde. 
Under ”Add Auhenticator” klikker du på den 
ønskede to-faktor-metode for at begynde 
processen med at tilføje denne. 
 
 

 
 

Guide til selve registreringen af din valgte to-faktor-metode, eks. godkendelse via smartphone-app, FIDO2 

USB sikkerheds-nøgle eller YubiKey, står i de respektive vejledninger herfor. Find vejledningen til den to-

faktor-metode du ønsker at benytte på MFA-siden i Medarbejderguiden eller på https://it.ku.dk/hjaelp-til-

login. 

Bemærk venligst i den forbindelse at hvis du har en smartphone, som understøtter NetIQ-appen 

(Android 8.0 eller iOS 10), så er ”Smartphone -App” den klart anbefalede løsning. 

https://kunet.ku.dk/medarbejderguide/Sider/It/Multi-Faktor-autentificering.aspx?
https://it.ku.dk/hjaelp-til-login
https://it.ku.dk/hjaelp-til-login
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