
Sådan booker du tid til et telefonmøde med skifteretten i Næstved 

Klik først på linket i brevet, du har modtaget fra skifteretten i din e-boks. Brevet hedder: ”Telefonmøde 
med skifteretten via onlinebookingssystem”. 

Du kan også klikke på linket her: Book tid til telefonmøde med skifteretten 

Det første billede du møder, ser ud som eksemplet nedenfor. Du klikker på det grønne felt ”Bestil tid”: 

 

 

 
Klik herefter på den dato og det tidsinterval, du ønsker at blive ringet op.  
Når du klikker på en dato, kommer de ledige tidsintervaller frem nederst i billedet. 

De ledige datoer er grønne og de tidsintervaller du kan vælge, fremgår nederst: 

                       

 

 

Ledige tidsintervaller 

https://prod.booksys.dk/booksys/?name=okm&init=NASTLFM#BorgerBookLedigPlace:


 

Når du har valgt dato og tidspunkt, indtaster du oplysninger som angivet i felterne i billederne nedenfor: 
Sagsnummeret finder du i emnefeltet i din indbakke i e-boks. Sagsnummeret begynder med bogstaverne SKS.                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk, hvis skifteretten skal ringe til en anden end den, der bestiller tiden, skal du sætte et flueben i fel-
tet ”Skal skifteretten ringe til en anden end bestiller”.  Herefter vil vinduet folde sig ud, så du kan skrive eks-
tra kontaktoplysninger ind. 

Skifteretten kigger først på bookingerne dagen før mødet, og ser derfor først evt. bemærkninger i bookin-
gen ifm. forberedelse af mødet. Har du bemærkninger eller spørgsmål kan det være en god idé at sende en 
mail eller ringe til skifteretten i stedet for at bruge feltet ”Evt. bemærkninger”. 

Når oplysningerne er indtastet, trykkes på ”Godkend>Næste” for at komme videre til næste billede. 

Nu får du tilsendt en sms med en kode, som du skal taste ind i feltet ”Indtast den tilsendte kode” og heref-
ter skal du igen trykke på ”Godkend > næste” for at komme videre: 

 

 

Som afslutning får du dette billede frem samtidig med, at du både modtager en sms-bekræftelse og en 
mailbekræftelse på bestillingen. Klik herefter på ”Afslut”: 

Indtast koden, du har fået tilsendt pr. sms her 
og gryk ”Godkend > næste” 



 


