
 

Vejledning til brug af sikker mail 

Cystisk Fibrose Foreningens bruger mailsystemet Citrix, som sikrer, at alle mails, som indeholder 

personfølsomt indhold, altid sendes som en krypteret og sikker mail, så dine personfølsomme 

oplysninger og data beskyttes. 

Når du modtager en mail fra foreningens sekretariat, socialrådgiveren eller psykologen, kan den 

være krypteret (dvs. sikker), og den ser derfor lidt anderledes ud end en almindelig mail. 

Hvis du ikke er vant til at bruge et sikkert mailsystem som Citrix, så skal du blot følge denne 

vejledning, og så er du i gang og kan sende sikre mails. 

 

1. Første gang, du modtager en sikker mail, modtager du faktisk to mails – du modtager a) en 

oprettelsesmail og b) mailen med selve beskeden fra afsenderen: 

a. Oprettelsesmailen ser sådan ud:  

 

Du skal nu klikke på linket ”Click here to activate your user account”. Så kommer du ind på denne 

side, hvor du opretter dig som bruger af sikker mail-systemet. Her skal du skrive dit for- og 

efternavn (”Company” er ikke nødvendigt) og derefter klikke på ”Continue”: 



 

 

Nu fortæller boksen dig, at din e-mail er dit username/brugernavn. Nu mangler du bare at oprette 

et password. Når du har lavet et password, klikker du på ”Save and sign in”: 

 

 

b) Den anden mail er selve beskeden fra afsenderen, og sådan vil alle sikre mails du modtager 

fremover se ud. Den ser sådan ud: 



 

 

 

2. Klik på det blå ikon for at åbne mailen: 

 



 

3. Du kommer nu til denne side:  

 

 

4. Her skriver du din e-mailadresse det password, du lige har oprettet, og klikke på ”sign in”: 

 

5. Nu er du inde i mailen og kan læse beskeden fra afsenderen: 



 

 

6. For at besvare mailen klikker du på ”reply” eller ”reply all” (hvis der er flere afsendere, og du vil 

svare dem alle). Ved at klikke ”reply” bliver din svarmail automatisk krypteret og sikker: 

 



 

7. Nu kommer der et tekstfelt frem, hvor du kan skrive din mail. Når du er klar, klikker du på 

”Send”, og din mail ryger sikkert af sted: 

 

8. Når din mail er sendt, kommer beskeden ”Encrypted message sent successfully” frem:  

 

Du har nu sendt en sikker mail! 

Lavet af Louise Stougaard 

fra Cystisk Fibrose Foreningen 


