
 

 

 

Multitest, login til prøve med NemId. 

Indledning: 
Multitest, et populært online system til at afholde skriftlige prøver, har eksisteret siden 2007. I princippet 

opsætter skolen, eller institutionen, prøven i forvejen med alle detaljer. Ca. en halv time før selve testen 

skal starte gøres prøvecomputerne klar til kursisterne og hver enkelt logges ind med CPR og et password. 

Ved visse prøver er der også en særlig aktiveringskode som skal indtastes. 

Det nye er at man i stedet for at benytte CPR og kode, samt eventuelt en aktiveringskode, kan benytte 

NemID i stedet. Kursisten åbner et Multitest link på prøvecomputeren og efter et NemID login er man på 

ventebilledet før prøven starter i Multitest.   

Fordele: 

• Skolen sparer meget tid før prøvestarten. Ved at lægge et link på prøvecomputerne kan kursisten 

selv klare hele login processen frem til ventebilledet før prøvestart.  

• Sikkerhed, med NemID sikres at det er den rette person som aflægger prøven. Det kan lyde enkelt 

men snyd forekommer faktisk. 

• Seriøsitet. Med NemID login er ingen i tvivl om prøvens seriøsitet. 

• Aflægge prøver på kursisternes egne smartphones, tabletter med videre. Dette er nu muligt da det 

ikke længere er den tilsynsførende som skal gøre computer klar. 

 

Sådan gør du ved opsætning af prøven: 
Som institutionsadministrator gør du prøven klar ganske som du plejer. Det vil bemærkes at der på de 

berørte kursusforløb er angivet at der anvendes NemID. Hvis et forløb er med NemID er det ikke muligt at 

starte en prøve uden forudgående NemID login, også selv om de kendte koder kan ses i 

administrationssiden.  

NemID kan betragtes som en port, først man er igennem så ses det almindeligt kendte ventebillede hvor 

der tælles ned til prøvestart. Er der flere ventende prøver for en person er det den som er sat til afvikling 

først som starter.  

 

Alle prøver i Trafikstyrelsen vil skifte til login med NemID fra skæringsdatoen (1 maj 2017).  Det er derfor 

vigtigt at være forberedt til dette. 

  



 

 

 

Sådan afvikles prøverne med NemID login: 
På prøvecomputerne kan med fordel lægges et link til NemID loginsiden. 

Det korrekte link til prøver fra Trafik og Byggestyrelsen prøver er: https://ts.multitest.dk/nemID/nemID  

 

 

Her logger kursisten ind og det kendte ventebillede i Multitest kommer frem: 

 

Medens man venter på at prøven starter kan man eventuelt teste lyden hvis denne benyttes. 

  

https://ts.multitest.dk/nemID/nemID


 

 

Information til kursister før prøven. 
Da det er afgørende at kursisten kan logge ind med NemID vil det være nødvendigt at advisere kursisten i 

god tid om dette. For langt de flestes vedkommende vil det blot være et spørgsmål om at huske at 

medbringe nøglekort eller nøgleviser. Man kan råde eventuelt usikre deltagere om at prøve hjemmefra at 

logge ind på borger.dk, skat.dk eller lignende tjeneste. Det skal dog bemærkes at det ikke er skolens ansvar 

at hjælpe kursisten til dette. 

Skolen kan eventuelt henvise til  https://www.nemid.nu/dk-da/kom_i_gang_med_nemid/index.html hvor 

der kan findes hjælp til alt omkring NemID. 

Hvordan anskaffes NemID? 
Dette er ikke skolens ansvar. Alle kan få NemID ved for eksempel henvendelse til borgerservice, man skal 

blot medbringe dokumentation. Der er ind imellem tale om at nogen er fritaget, dette drejer sig om E-Post 

og ikke NemID.  Stadigt flere offentlige funktioner kræver NemID, senest er bemærket at det er krævet i 

betingelserne for brug af Rejsekortet.  

https://www.nemid.nu/dk-da/kom_i_gang_med_nemid/index.html

