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• eID til alle relevante brukergrupper på det sikkerhetsnivået de har behov for

• Kostnads- og ressurseffektiv helhetlig løsning for innlogging og bruk av ulike 

typer offentlige digitale tjenester

• Retningslinjer for eID til ansatte i offentlig sektor

• Sikre at eksisterende løsninger er tilpasset markeds- og teknologiutviklingen 

på området

• Økt samordning - unngå sektorspesifikke løsninger

Mål for ny den nye eID-strategien
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Dagens strategi fungerer bra, men dekker ikke alle behov

De viktigste føringene for strategiarbeidet

Følgende skal utredes:

• Behov for utvikling av offentlige tilleggsløsninger, eventuelt også på høyere nivå

• Behov og muligheter for bruk av biometrisk kontroll i ID-porten

• Behov og muligheter for offentlig/privat samarbeid, inkl. felles kjerneinfrastruktur som grunnlag for 

utstedelse av privat eID

• Nærmere behov og muligheter for bruk av ansatt-eID i offentlig sektor
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• Offentlige og kommunale virksomheter

• Leverandører 

• Skate og Skate AU

• Styringsråd for fellesløsninger 

• KS sine fagorgan

• Ev. andre interessenter

• Den interdepartementale referansegruppen

• SSU

• RDU?

• Regjeringsbehandling

Forankring av strategiarbeidet

KMD

DIGDIR Forankringsgruppe

KMD, Digdir

Gruppe på tvers av departement

KMD

Ukentlige prosjektmøter

Arbeidspakker

Digdir

Arbeidspakker
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Behovsanalyse –
Interessenter

Behovsanalyse 
sluttbrukere

Modeller for 
offentlig-privat 

samarbeid

Teknologiutvikling –
En analyse

Mulighetsrom - tiltak

• eID for alle

• eID for ansatte

• ...

Pilotering

• Min_ID passport

• Ansattporten

• …

Aktuelle tiltak –
kost/nytte

Skrive strategi i 
samarbeid med 

KMD

Forankring med tjenesteeiere

Melde norsk eID til EU-kommisjonen

Digdir har startet et forarbeid med kartlegging og analyser

Igangsatt

Q1 2021 Q2 2021 Q2 2021 Q2 2021

Q2-Q4 2021?Q3 2021Q? 2021Q2-Q3 2021?

FerdigstiltGjenstående
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For å skape et godt grunnlag for strategiarbeidet har Digdir 
gjennomført en behovsanalyse for å komme tett på behovene

Initiell

interessentanalyse
Innledende samtaler

Utvidet interessentanalyse

Strukturerte intervjuer Sammenstilling av 

behov og utarbeidelse 

av rapport

Januar Februar Mars AprilDesember

2020 2021

• Digdir har fått i oppdrag å utarbeide en nasjonal strategi for eID i offentlig sektor i samarbeid 
med KMD

• Formålet med behovsanalysen var å gjennomføre en systematisk kartlegging av behov som 
grunnlag for strategiarbeidet, før Digdir går videre med utvikling av nye tjenester innen eID-
området 

TIDSLINJE FOR BEHOVSANALYSEN
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• Prosjektet har gjennomført innledende samtaler med 

virksomheter/aktører med sterk tilknytning til eID

• I samtalene ble det gitt en introduksjon til innretningen og 

målsetningen til prosjektet

• Virksomhetene ga innspill på utfordringer og behov, samt hvilke 

interessenter prosjektet burde ta kontakt med for ytterligere 

innsikt og innspill til prosessen

Det er gjennomført innledende samtaler og intervjuer med en 
rekke virksomheter, organisasjoner og interessenter

INNLEDENDE SAMTALER

• På bakgrunn av innspill fra de innledende samtalene ble det 

gjennomført intervjuer med et stort antall interessenter 

• Formålet med intervjuene var å komme nærmest mulig de 

faktiske behovene og utfordringene som eksisterer

• De strukturerte intervjuene har gitt god innsikt i eksisterende 

behov og utfordringer, på tvers av offentlig, privat og frivillig 

sektor

STRUKTURERTE INTERVJUER

Kommuner

EKSEMPLER PÅ INTERVJUOBJEKTER

Det er gjennomført i underkant av 50 innledende samtaler og intervjuer i behovsanalysen
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BEHOV FOR GODE

LØSNINGER KNYTTET TIL

AUTORISASJON, ROLLER OG

RETTIGHETER, SAMT SIKRE

OG BRUKERVENNLIGE

FULLMAKTSLØSNINGER

BEHOV FOR ØKT

UTBREDELSE AV EID OG

TILGANG TIL OFFENTLIGE

DIGITALE TJENESTER FOR

UNGE

ANDRE INNSPILL OG BEHOV

BEHOV FOR Å FORBEDRE

EID-LØSNINGER FOR

ANSATTE I OFFENTLIG

SEKTOR

BEHOV FOR NYE LØSNINGER

FOR ØKT TILGJENGELIGHET

OG BRUKERVENNLIGHET

BEHOV FOR NYE LØSNINGER

KNYTTET TIL ANSATTES BRUK

AV EID

Behovsanalysen har underbygget Digdir sine hypoteser om 
behov i offentlig, privat og frivillig sektor

BEHOV FOR NASJONALE

STANDARDER OG VEILEDNING

FOR BRUK AV EID

BEHOV FOR ØKT EID-

TILGJENGELIGHET FOR

UTENLANDSKE BORGERE
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Behov for økt utbredelse av eID og tilgang til offentlige digitale 
tjenester for unge

UTFORDRING

• Manglende eID på høyt sikkerhetsnivå gjør at unge ikke 

får tilgang til digitale helsetjenester som de har rettigheter 

til og at de ikke kan benytte disse tjenestene uten innsyn 

fra foreldre

• Generell lav utbredelse av eID blant unge er til hinder for 

lansering av nye tjenester

• Lav sikkerhet i Feide utgjør en risiko, også med tanke på 

potensiell anvendelse utenfor utdanning

• Unge har i dag Feide fra ung alder, men må anskaffe 

andre eID-er for å få tilgang til andre digitale offentlige 

digitale hvilket oppleves som lite sømløst

• Manglende eID på høyt sikkerhetsnivå gjør at unge ikke 

får tilgang til digitale helsetjenester som de har rettigheter 

til og at de ikke kan benytte disse tjenestene uten innsyn 

fra foreldre

• Generell lav utbredelse av eID blant unge er til hinder for 

lansering av nye tjenester

• Lav sikkerhet i Feide utgjør en risiko, også med tanke på 

potensiell anvendelse utenfor utdanning

• Unge har i dag Feide fra ung alder, men må anskaffe 

andre eID-er for å få tilgang til andre digitale offentlige 

digitale hvilket oppleves som lite sømløst

KONSEKVENSER OG UTDYPNING

Unge har utfordringer med å utstedt eID på høyt sikkerhetsnivå og mangler derfor 

tilgang til offentlige tjenester som de har rett til

Unge brukeres alder

6 år 13 år 13/15 år 15 år

• Kommunen utsteder 

Feide til unge i 

grunnskolen

• Feide benyttes for 

tilgang til 

skolesystemer og 

læringsmateriale

• MinID utstedes kan 

bestilles av unge fra 

det året de fyller 13 

år

• MinID brukes av 

unge ved søknad til 

videregående skole

• Unge kan få utstedt 

BankID og Buypass 

fra de 13 år gamle

• Enkelte banker har 

en aldersgrense på 

15 år for utstedelse 

av BankID

• Fylkeskommunen 

utsteder en ny Feide 

til unge i 

videregående skole

• Tilsvarende 

funksjonalitet som 

Feide i grunnskolen

Behov

• Unge har behov for brukervennlige, mobile og tilgjengelige eID-løsninger og en sømløs tilnærming til eID gjennom livet

• Det er behov for økt utbredelse av eID til unge slik at de kan få tilgang til tjenester de har krav på og opptre som digitale borgere
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Behov for å forbedre eID-løsninger for ansatte i offentlig sektor

UTFORDRING

• Ansatte ønsker ikke å blande sammen jobb og privatliv 

ved å benytte sin private eID i jobbsammenheng

• Ansatte ønsker ikke å dekke kostnader til autentisering i 

jobbsammenheng når de må benytte sin private eID

• Skepsis til å benytte ID-porten for innlogging på jobb da 

det også gir tilgang til private innbyggertjenester

• Kan være utfordrende for ansatte å medbringe private 

telefoner og annet privat utstyr for autentisering på jobb 

grunnet smittvernshensyn eller regelverk 

• Dagens eID-løsninger for ansatte oppfattes som lite 

brukervennlige og lite effektive, og er ikke tilrettelagt de 

ansattes arbeidshverdag

• Ansatte ønsker ikke å blande sammen jobb og privatliv 

ved å benytte sin private eID i jobbsammenheng

• Ansatte ønsker ikke å dekke kostnader til autentisering i 

jobbsammenheng når de må benytte sin private eID

• Skepsis til å benytte ID-porten for innlogging på jobb da 

det også gir tilgang til private innbyggertjenester

• Kan være utfordrende for ansatte å medbringe private 

telefoner og annet privat utstyr for autentisering på jobb 

grunnet smittvernshensyn eller regelverk 

• Dagens eID-løsninger for ansatte oppfattes som lite 

brukervennlige og lite effektive, og er ikke tilrettelagt de 

ansattes arbeidshverdag

KONSEKVENSER OG UTDYPNING

I flere deler av offentlig sektor opplever ansatte utfordringer med at de må benytte sin 

private eID og privat utstyr for autentisering i jobbsammenheng

Offentlig 

ansatte

Autentisering på jobb

Offentlig ansatte må i mange 

tilfeller benytte privat eID i 

jobbsammenheng Single sign-on i ID-porten gir tilgang til både jobbsystemer 

og private innbyggertjenester

Behov

• Behov for å håndtere utstedelses- og transaksjonskostnader knyttet til eID som benyttes av ansatte ved autentisering i 

jobbsammenheng, samt behov for å møte opplevd skepsis ved å bruke privat utstedt eID i jobbsammenheng

• Behov for single sign-on (SSO) funksjonalitet/selvbetjente tillitssirkler for ansattløsninger. Vil kunne spare mye tid og kostnader

• Behov for at ansatte kan benytte ID-porten som innloggingsløsning i jobbsammenheng uten at SSO-funksjonalitet gir tilgang til den 

ansattes private innbyggertjeneste

• Behov for at den fremtidige tilnærmingen til eID i offentlig sektor hensyntar grenseskillet privat-offentlig og behov fra private som 

utfører tjenester på vegne av det offentlige, eksempelvis Apotek

Single sign-on 

ID-porten

Utfordring

Innbyggertjenester

Jobbsystemer
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Behov for nye løsninger knyttet til ansattes bruk av eID

UTFORDRING

• Ansatte i offentlig sektor mener at dagens eID-løsninger 

er lite brukervennlige og tidkrevende i bruk

• Dagens eID-løsninger oppfattes som gammeldagse og 

krever ofte tilgang til smartkortleser ved en PC

• I flere deler av helsesektoren benyttes det i dag andre 

typer enheter enn PC-er, og det mangler gode eID-

løsninger for autentisering ved bruk av slike enheter 

(smarttavler, nettbrett etc.)

• Ansatte som i stor grad er mobile i sin arbeidshverdag 

mangler gode autentiseringsløsninger

• Det pekes på utfordringer knyttet til signering, blant annet 

fordi enkelte systemer ikke støtter PKI-basert signering 

på en god måte

• Ansatte i offentlig sektor mener at dagens eID-løsninger 

er lite brukervennlige og tidkrevende i bruk

• Dagens eID-løsninger oppfattes som gammeldagse og 

krever ofte tilgang til smartkortleser ved en PC

• I flere deler av helsesektoren benyttes det i dag andre 

typer enheter enn PC-er, og det mangler gode eID-

løsninger for autentisering ved bruk av slike enheter 

(smarttavler, nettbrett etc.)

• Ansatte som i stor grad er mobile i sin arbeidshverdag 

mangler gode autentiseringsløsninger

• Det pekes på utfordringer knyttet til signering, blant annet 

fordi enkelte systemer ikke støtter PKI-basert signering 

på en god måte

KONSEKVENSER OG UTDYPNING

Ansatte i offentlig sektor opplever at dagens eID-løsninger ikke er tilpasset de behov de 

møter i arbeidsdagen og at de er lite brukervennlige og ineffektive

Behov

• Behov for brukervennlig autentiseringsløsning for ansatte som kobler eksempelvis AD-bruker og personidentifikator

• Behov for sikre og effektive autentiseringsløsninger for ansatte som kan fungere uten kort/utstyr og som ID-kontroll. Biometri er et 

mulig område å utforske

• Behov for eID-device som er tilpasset den ansattes arbeidssituasjon når privat eID-device ikke kan benyttes. Eksempelvis for lærere 

i undervisning eller leger på sykehus

• Behov for å lage sikre løsninger som muliggjør autentisering på delte enheter for ansatte

• Behov for å se på alternative måter på ikke-benekt og å utvikle avansert signatur som er teknologinøytral (ikke kun PKI-basert)

Dagens løsninger

Behov

Dagens løsninger oppfattes som 

lite brukervennlige og lite effektive

Ønskede løsninger

Ansatte ønsker brukervennlige og effektive 

løsninger som er tilpasset deres arbeidshverdag
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Behov for gode løsninger knyttet til autorisasjon, roller og 
rettigheter, samt sikre og brukervennlige fullmaktsløsninger

UTFORDRING

• For offentlig ansatte som har ansettelsesforhold til flere 

ulike virksomheter i offentlig sektor oppleves utfordringer 

ved å la ansatte autentisere seg til ulike roller og gi 

tilgang til korrekte rettigheter for rollen

• Det eksisterer i dag ikke et autorativt register med 

oversikt over roller og rettigheter for offentlig ansatte, slik 

at en ansatt får alle tilganger for alle roller den innehar 

ved autentisering gjennom for eksempel ID-porten

• Brukere som av ulike grunner har utfordringer med å 

benytte eID har i dag ikke gode nok fullmaktsløsninger, 

hvilket gjør det vanskelig for dem å benytte offentlig 

digitale tjenester

• For offentlig ansatte som har ansettelsesforhold til flere 

ulike virksomheter i offentlig sektor oppleves utfordringer 

ved å la ansatte autentisere seg til ulike roller og gi 

tilgang til korrekte rettigheter for rollen

• Det eksisterer i dag ikke et autorativt register med 

oversikt over roller og rettigheter for offentlig ansatte, slik 

at en ansatt får alle tilganger for alle roller den innehar 

ved autentisering gjennom for eksempel ID-porten

• Brukere som av ulike grunner har utfordringer med å 

benytte eID har i dag ikke gode nok fullmaktsløsninger, 

hvilket gjør det vanskelig for dem å benytte offentlig 

digitale tjenester

KONSEKVENSER OG UTDYPNING

Det eksisterer i dag ikke gode løsninger for å koble en ansatts identitet til den ansattes 

rolle, hvilket gir utfordringer med å tildele og vedlikeholde tilganger og rettigheter

Behov

• Behov for å kunne styre og tildele tilganger og rettigheter til offentlig ansatte på et relativt detaljert organisatorisk nivå

• Behov for referansearkitektur for å koble autentisering og autorisasjon, gi korrekte rettigheter til korrekt person basert på rollen som 

er autentisert

• Behov for å koble offentlig ansattes autentiseringer til et oppdatert og vedlikeholdt autorativt register med roller og rettigheter som 

grunnlag for tilgangsstyring

• Behov for sikre og brukervennlige fullmaktsløsninger og løsninger for brukerstyrt datadeling koblet opp mot en autentiseringsløsning

Offentlig ansatt 

eller innbygger

Rolle 1

Rolle 2

Rolle 3

Roller og rettigheter

Skilles i dag ikke på hvilken rolle 

personen autentiserer seg som

eID Systemer

Behov
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Behov for nye løsninger for økt tilgjengelighet og brukervennlighet

UTFORDRING

• Den pågående digitaliseringen av offentlige tjenester 

oppleves som en utfordring for eldre og andre ikke-

digitale brukere som har utfordringer med bruk av eID, da 

de opplever å bli utestengt fra offentlige tjenester

• Dagens løsninger oppfattes som lite brukervennlige for 

brukere som har utfordringer med å benytte digitale 

løsninger, og medfører at det offentlige må opprettholde 

en kostbar fysisk parallell infrastruktur

• Lite brukervennlige løsninger fører til at sikkerheten 

synker, ettersom ansatte i visse tilfeller benytter 

autentisering gjennomført av en annen bruker for å unngå 

å måtte autentisere seg selv

• Bruk av eID-er på høyt sikkerhetsnivå uavhengig av 

hvilken tjeneste som logges inn til oppleves som lite 

effektivt

• Den pågående digitaliseringen av offentlige tjenester 

oppleves som en utfordring for eldre og andre ikke-

digitale brukere som har utfordringer med bruk av eID, da 

de opplever å bli utestengt fra offentlige tjenester

• Dagens løsninger oppfattes som lite brukervennlige for 

brukere som har utfordringer med å benytte digitale 

løsninger, og medfører at det offentlige må opprettholde 

en kostbar fysisk parallell infrastruktur

• Lite brukervennlige løsninger fører til at sikkerheten 

synker, ettersom ansatte i visse tilfeller benytter 

autentisering gjennomført av en annen bruker for å unngå 

å måtte autentisere seg selv

• Bruk av eID-er på høyt sikkerhetsnivå uavhengig av 

hvilken tjeneste som logges inn til oppleves som lite 

effektivt

KONSEKVENSER OG UTDYPNING

Eldre og andre ikke-digitale brukere* har utfordringer med å benytte eID og digitale 

offentlige tjenester grunnet lite tilgjengelige og brukervennlige løsninger

Ikke-

digitale 

brukere

Bruk av eID

Behov

• Behov for trinnvis autentisering avhengig av hvilke løsninger ansatte skal logge seg inn til og hvilken rolle den ansatte har

• Behov for effektive autentiseringsløsninger som tilfredsstiller høyt sikkerhetsnivå når ansatte beveger fra system til system

• Behov for sikre og brukervennlige løsninger for å gjennomføre digital ID-kontroll, eksempelvis ved å benytte bioemtri

• Behov for å utvikle og utstede en offentlig utstedt eID som kan tilbys alle innbyggere for å sikre full utbredelse

• Behov for å undersøke mulige autentiseringsløsninger for ikke-digitale brukere med utfordringer knyttet til utstedelse og bruk i dag

• Behov for gode løsninger for å kunne utstede en eID på høyt sikkerhetsnivå "on-the-fly" når ansatte har glemt sin eID

Uten bruk av eID

Med økende digitalisering blir tilgang til offentlige 

tjenester utfordrende for ikke-digitale brukere

Eldre og andre ikke-digitale brukere har 

utfordringer med å benytte eID og digitale 

offentlige tjenester

Fysisk oppmøte

*Med «ikke-digitale brukere» menes brukere som har generelle utfordringer med å benytte digitale verktøy og tjenester
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Behov for nasjonale standarder og veiledning for bruk av eID

UTFORDRING

• Autentisering av offentlig ansatte gjennom eID gjøres i 

dag på flere ulike måter, og det etterlyses en nasjonal 

standard for hvordan en skal bruke eID i 

jobbsammenheng i offentlig sektor

• Ulike regimer for autentisering av ansatte skaper 

utfordringer med autentiseringer på tvers av virksomheter 

• Det eksisterer i dag uklarhet blant offentlige virksomheter 

rundt sikkerhetsnivåene som ble innført med eIDAS 

• Det er ikke tydelig nok kommunisert hvilke fordeler og 

muligheter eIDAS gir, og hvordan Norge vil agere på 

disse mulighetene

• Flere offentlige virksomheter er interessert i hvordan 

løsningen MinID Passport kan benyttes av andre enn 

NAV og hvilke muligheter som ligger i teknologien som 

benyttes, eks. i forbindelse med digital ID-kontroll

• Autentisering av offentlig ansatte gjennom eID gjøres i 

dag på flere ulike måter, og det etterlyses en nasjonal 

standard for hvordan en skal bruke eID i 

jobbsammenheng i offentlig sektor

• Ulike regimer for autentisering av ansatte skaper 

utfordringer med autentiseringer på tvers av virksomheter 

• Det eksisterer i dag uklarhet blant offentlige virksomheter 

rundt sikkerhetsnivåene som ble innført med eIDAS 

• Det er ikke tydelig nok kommunisert hvilke fordeler og 

muligheter eIDAS gir, og hvordan Norge vil agere på 

disse mulighetene

• Flere offentlige virksomheter er interessert i hvordan 

løsningen MinID Passport kan benyttes av andre enn 

NAV og hvilke muligheter som ligger i teknologien som 

benyttes, eks. i forbindelse med digital ID-kontroll

KONSEKVENSER OG UTDYPNING

Flere virksomheter opplever at det mangler nasjonale standardanger og veiledninger, 

blant annet for ansattes bruk av eID og for eIDAS-området

Utbredt bruk av ny teknologi eIDAS – muligheter og krav Samordning mellom virksomheter

Standarder og veiledning

Behov

• Behov for å sette en nasjonal standard og veiledning for hvordan en skal bruke eID i jobbsammenheng. Når skal eID brukes og når 

er det godt nok med "vanlig innlogging" med brukernavn og passord?

• Behov for veiledning for hvilke muligheter eIDAS og MinID Passport gir og hvordan dette kan løse utfordringer og behov for 

utenlandske arbeidstakere, innleide vikarer etc.

• Behov for veiledning om nye sikkerhetsnivåer fra eIDAS og hvordan dette kan påvirke valg av sikkerhetsnivå for tjenesteeiere

• Behov for tydeliggjøring av hvordan ID-porten og andre fellesløsninger kan benyttes for å bedre samarbeid mellom det offentlige og 

private



digdir.no

Behov for økt eID-tilgjengelighet for utenlandske borgere

UTFORDRING

• Utenlandske arbeidstakere som kun har MinID for å 

benytte Skatteetatens tjenester mangler tilgang til 

offentlige digitale tjenester på høyt sikkerhetsnivå (eks. 

helsetjenester og tjenester fra NAV)

• Enkelte utenlandske borgere har ikke mulighet til å få 

utstedt en personidentifikator og eID, og har derfor 

utfordringer med få tilgang til tjenester de behov for, eks. 

studenter fra utlandet og tilgang til vitnemål

• Manuelle prosesser som kunne vært digitale er kostbare 

og tidkrevende for forvaltningen

• Utenlandske styremedlemmer har utfordringer med å få 

utstedt eID og kan dermed ikke benytte digitale tjenester 

fra Skatteetaten og Brønnøysundregistrene

• Utenlandske arbeidstakere som kun har MinID for å 

benytte Skatteetatens tjenester mangler tilgang til 

offentlige digitale tjenester på høyt sikkerhetsnivå (eks. 

helsetjenester og tjenester fra NAV)

• Enkelte utenlandske borgere har ikke mulighet til å få 

utstedt en personidentifikator og eID, og har derfor 

utfordringer med få tilgang til tjenester de behov for, eks. 

studenter fra utlandet og tilgang til vitnemål

• Manuelle prosesser som kunne vært digitale er kostbare 

og tidkrevende for forvaltningen

• Utenlandske styremedlemmer har utfordringer med å få 

utstedt eID og kan dermed ikke benytte digitale tjenester 

fra Skatteetaten og Brønnøysundregistrene

KONSEKVENSER OG UTDYPNING

Utenlandske borgere, som arbeidstakere, studenter og styremedlemmer, har 

utfordringer med å benytte digitale offentlige tjenester i Norge

Utenlandske arbeidstakere

Lengde på opphold i Norge

Utenlandske arbeidstakere, korttid Utenlandske studenter

Lengde på opphold i Norge Lengde på opphold i Norge

• Sensorer, forskere og andre med 

kortere engasjement har behov for 

en eID da de i dag må benytte mye 

tid på manuelle prosesser som 

kunne vært digitale

• Utenlandske studenter i Norge har 

behov for å benytte en eID for sikker 

tilgang til vitnemål og annen 

studiedokumentasjon

• Utenlandske arbeidstaker i Norge 

har ofte bare MinID for å benytte 

tjenester hos Skatteetaten og har 

behov for eID på høyeste nivå

Behov

• Behov for økt utbredelse av eIDAS-noden i Norge

• Behov for en eID som gir personer uten norsk personidentifikator tilgang til digitale offentlige tjenester de har krav på. Dyrt å 

håndtere personer manuelt

• Behov for lavnivå autentiseringsløsninger for innbyggere med og uten norsk personidentifikator. Eksempler er løsninger fra Google, 

Apple, Facebook etc.
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Andre innspill og behov identifisert i behovsanalysen

• Innen utdanningssektoren pekes det 

på behov for å beholde Feide som 

løsning for elever og lærere da den 

oppleves å fungere godt til formålet 

den har i dag

• Eventuelle forbedringer og endringer i 

eID for ansatte må være kompatible 

med Feide, slik at eksisterende 

kvaliteter videreføres

Videføring av Feide-kvaliteter

• Flere virksomheter trekker frem et 

behov for å øke sikkerheten ved bruk 

av eID, eksempelvis ved innføring av 

sikkerhetssupplerende løsninger som 

kreves ved for eksempel låneopptak

• Eksempler på sikkerhetssupplerende 

løsninger som er foreslått er økt 

interaksjon og ytterligere kontroll 

mellom usteder og eier av eID, 

mulighet for bruker til deaktivere eID-

en i en periode

Økt sikkerhet ved bruk av eID

• Innen helsesektoren pekes det på et 

stort behov for virksomhetssertifikater 

for sikring av API-er mellom 

applikasjoner i ulike virksomheter, 

eksempelvis når en helseansatt jobber 

i på tvers av flere ulike systemer i løpet 

av en dag

• Videre trekkes kryptering og signering 

av elektronisk meldingsutveksling frem 

som et behov, da det er viktig å sikre 

sensitivt informasjonsinnhold som 

sendes

Virksomhetsautorisasjon
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What is going 
on out there 
and why?

Gafa prespective







Apple





Schedule

• Driven by the real ID requirements at least 
Apple and Microsoft will issue their live 
Identity wallet this fall.

• They are US companies and driven by 
domestic problems.

• They will go live globally immediately or very 
soon after.

• This must be understood to understand the 
immediate actions of the EU.
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