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Visjon:

«ID-porten sikrer

digital forvaltning»

Delmål:

ID-porten benyttes i større grad i 

jobbsammenheng
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Autentiseringsmetode
bruker brukernavn og passord for å 
autentisere seg når de logger seg 
på sine systemer, 26% bruker 
tofaktorautentisering. 

54% 66%

64%

Eksterne brukere
svarer at ansatte fra eksterne 
virksomheter har mulighet til å 
logge seg inn på deres systemer. 
Dette er ofte eksterne konsulenter 
som er innleid for en periode. 

Autentiseringsløsning
bruker Microsoft AD eller 
Microsoft AD og andre løsninger 
for håndtering av identitet og 
autentisering av ansatte.

91%
Eksterne systemer
svarer at ansatte har 
mulighet til å logge seg på 
systemer fra andre 
virksomheter. 

10 % har svart at de har ansatte uten norsk personnummer eller d-nummer som må autentisere seg.

1 av 2 benytter kun brukernavn og passord som 
autentiseringsmetode
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15,71% 22,86% 48,57% 12,14%
Q1: Dagens løsning dekker behovet til 

virksomheten for sikker intern autentisering
0,71%

27,14% 39,29% 27,14% 5,00%
Q2: Det er lett å samhandle med ansatte 

fra eksterne virksomheter
1,43%

22,14% 42,86% 29,29% 5,00%
Q3: Det er lett for våre ansatte å 

samhandle med eksterne virksomheter
0,71%

Q4: Dagens metode for autentisering er 

sikker nok
22,86% 30,00% 40,00% 5,71%1,43%

15,71% 27,86% 40,71% 12,86%
Q5: Dagens metode for autentisering er 

brukervennlig
2,86%

20,00% 27,86% 33,57% 12,14%
Q6: Det er lett å administrere og 

vedlikeholde brukerkatalogen og rettigheter
6,43%

Svært uenig Uenig Nøytral Enig Svært enig

61% av kundene mener dagens løsning for sikker intern 
autentisering er god nok 
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Autentisering av 

ansatte
▪ Granularitet og autorisasjon

▪ Tillit og føderering

▪ SSO på tvers

Interoperabilitet

▪ Glemte passord

▪ Vedlikehold av brukerkatalogen

▪ Integrasjon

Effektivisering

Standardisering

▪ Semantisk

▪ Teknisk 

▪ Organisatorisk

Brukeropplevelse

▪ Raskt, enkelt, sikkert, sømløst og mobilt

▪ Passordfri

▪ Skepsis til «privat ID»

▪ Høyre autentiseringssikkerhetsnivå 

▪ Sikkerhetskultur løft

▪ Opplæring 

Høyere sikkerhet

Behovene knyttet til autentisering av ansatte er 
gruppert i fem hovedkategorier 
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Det er vanskelig med autentisering av ansatte 

på tvers av virksomheter i dag

Behovet kan løses ved å gjenbruke privat eID

for personer gjennom ID-porten

Person

1 Delvis løst med føderering på lavere nivå, men 

behov for løsning på høyere nivå

ID-porten og privat eID kan gjenbrukes for 

autentisering der virksomheten kjenner person

ID-porten sammen med autorative kilder for 

ansattinformasjon kan kombinere autentisering 

og autorisasjon

Vurdering av behov og hvilken rolle ID-porten kan ta
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Autentisering

Autorisasjon

Nasjonal 
arkitektur

9



Ansatte

Difis

felles-

løsninger

Nasjonal 

arkitektur
Samarbeid

Etablere støtte for 

autentisering av ansatte 

basert på eksisterende 

eID i ID-porten.

Autentisering av 

ansatte må 

standardiseres på 

nasjonalt nivå. 

Samarbeid med eiere 

av autorative kilder med 

ansattinformasjon slik 

at man enkelt kan 

kombinere 

autentisering og 

autorisasjon.

Hvordan skal behovene løses og hvem skal gjøre det? 



Ansattporten

Konsept for autentisering av ansatte

• Høyt sikkerhetsnivå

• På tvers av virksomheter

• Risikobasert tilgangsstyring



Mer sammensatte verdikjeder

Gårsdagen:

Full kontroll på 

egen verdikjede

Morgendagen:

Verdikjeder bygd på 

tjenester fra flere aktører



ID-porten, et veletablert økosystem for identitet

MinID

BankID Buypass

Commfides

Nasjonalt 

ID kort

400 000 innlogginger hver dag



Identitet kan berikes med rolle-informasjon

Aa-registeret

Folkeregisteret

Helsepersonellregisteret

Altinn autorisasjon



«Det er viktig at virksomhetene i offentlig sektor 

har en felles forståelse av og tilnærming til 

sikkerhetsutfordringene.»

«Sikker elektronisk identifikasjon (e-ID) er 

avgjørende for en digital forvaltning. Bruk av 

markedsløsninger for innlogging til offentlige 

digitale tjenester via ID-porten er en vellykket 

strategi.»

«Det er viktig å sikre en trygg utstedelse av 

elektroniske identiteter, at løsningene oppfyller 

nødvendige sikkerhetskrav, og at de samtidig er så 

brukervennlige som mulig. Det er også et behov 

for å legge til rette for bruk av elektronisk ansatt-

ID.»



Eksempel på 
tillitskjede for 
digital identitet

DSF

Politiet

Lokal 
bank

BankID

BankID
på 

mobil

Difi

NAV





Pseudoanonymisert ID-nummer – PKK

Bruker

(mekaniker)

Tjeneste

(bilverksted)

Autentiserer seg

access_token

API

(EU-kontroll-API)

/eu(regnr) 







Ansattporten = ID-porten

ID-porten som i dag teknisk og merkantilt, men:

• Egen Circle-of-trust for ansatt-tjenester

• Mulighet for pseudoanonymisering av ID-nummer

• Mulighet for kobling mot autorativt register, som Altinn autorisasjon eller 
virksomhetens AD



Fagdag 10. september
www.difi.no

Produktstrategi for 

ID-porten 2020 - 2025


