
Igen er offentligheden blevet orienteret om identitetstyveri, senest 
ved en udsendelse i DR TV.

Personsikkerheden ved CPR-systemet er langt under, hvad man 
som borger i et dynamisk og It-samfund kan forvente.

Og ser man på sikkerheden ved betalingskort, som benytter det 
officielle NemId som adgangskode og password, og sygesikrings-
beviset,  er der milevidt til forskel.

Jeg spørger: Hvad er værst, at miste nogle penge, eller at miste 
sin identitet?
Min holdning er helt klar: Hellere miste et par håndøre end miste 
sin identitet!

Og det er let at stjæle en borgeres identitet:
 ¾ Stjæl sygesikringsbeviset, der er jo ingen der kontrollere om 

det er den rette person der benytter sygesikringsbeviset.
 ¾ Stjæl eller samle en kvittering op fra apoteket. Der er en bestemmel-

se om, at en kvittering fra apoteket entydig skal vise, hvem der har 
været kunde. Men behøver det at være hele CPR-numret? Det kun-
ne for eksempel være navnet og de første 6 cifre fra CPR-numret.

 ¾ Breve fra offentlige instanser eller fra offentlige kontrolle-
rede organisationer benytter ofte kundens eller personens 
CPR-nummer som sagsnummer. Er det nu også nødvendigt? 
Kunne det ikke være tilstrækkeligt, at anføre navnet og de før-
ste 6 ciffere evnt. efterfulgt af #-tegn for de sidste 4 ciffere.

 ¾ Og det er underligt: Offentlige myndigheder må ikke sende per-
sonfølsomme meddelelser pr. e-mail, men gerne pr. post! Tænk 
på hvor let det er at åbne en postkasse, nu da alle postkas-
ser er placeret tæt ved vejen, og er lette at bryde useet op.

Det er bare nogle enkelte eksempler.

CPR-numret er en go’ opfindelse, men beviset på en borgers 
CPR-nummer er forlængst forældet og bør fornyes.

CPR-nummeret dokumentation bør indeholde et foto, og så 
kunne det sammenkobles med det offentlige kontrollerede sy-
stem - NemId!
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Og levetiden bør være 5 til 10 år på beviset, så skal beviset for-
nyes.
Det vil gøre det væsentligt sværere at stjæle en borgers identitet!

Det vil så betyde en lang række ændringer. Så er det ikke længe-
re tilstrækkelig, at føre sygesikringsbeviset gennem en magnet-
kodelæsere, men skal udskiftes med noget der ligner en „auto-
mat“, som benyttes ved betalinger med betalingskort.

Men, det er begrænset hvor mange steder det er nødvendigt, for 
eksempel hos lægen, tandlægen, offentlige borgerservice, poli-
tiet, måske apoteket og pengeinstitutter.

Ved samme lejlighed, hvor CPR systemet opdateres og moderni-
seres, kunne der samtidig tages op, hvem der har krav på CPR-
numret!

Efterhånden er det gud og hver mand der ønsker oplyst borger-
nes CPR-nummer, og mange instanser har ikke behov for denne 
oplysning, men ønsker det af behagelighed, for det er ALT for let 
at få adgang til CPR-registeret.
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