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Difis nasjonale fellesløsninger

ID-porten

Digital postkasse

eSignering

eInnsyn

eFormidling

Kontakt- og 
reservasjonsregister

114 mill.
Innlogginger i 

ID-porten i 2017

840
offentlige virksomheter 
bruker en eller flere av 
fellesløsningene til Difi

Digitale
fellesløs-

ninger

ELMA

• Difi leverer nasjonale fellesløsninger til 
hele offentlig sektor



ID-porten er en sentral byggekloss i 
offentlige tjenester på nett

• Nasjonal fellesløsning som tilbyr innbyggerne sikker og 
enkel tilgang til offentlige tjenester på nett

• Avtaler med BankID, Buypass, Commfides



Status ID-porten

846
kunder

1 895
tjenester

4 057 933
sluttbrukere



ID-porten tjenesteområder

Person

eIDASVirksomhet

OpenID Connect
OpenAM

Utredning
Høst 2018

Utredning
Høst 2018

Kjerneområde for 
ID-porten

4 millioner brukere



Kundebehov

Ny teknologi

Intern 
effektivisering



• Identifisert mange ulike 
behov hos våre kunder
• Hva bør løses nasjonalt?
• Hva bør løses i sektorvis?
• Hva bør den enkelte 

virksomhet ta ansvar for?

• Identifisert ulike løsninger 
og ulik modenhet hos 
kunder
• Mulig gjenbruksverdi å dele 

erfaringer



Tilgang

Autorisasjon

Rolle og 
fullmakt

Autentisering 



Analyse Anbefaling

Eksisterende 
løsninger

Nye 
muligheter

Intervju

Kartlegge 
teknologiske 
muligheter

Spørre-
undersøkelse

Sammenstille 
behov og 
muligheter

Behovsinnsamling



Offentlig virksomhet

Det du kan tilby andre:
- Tjenester
- Informasjon/data

Det du trenger av andre:
- Tjenester
- Informasjon/data

VirksomhetVirksomhet

Plattform for egen verdiskaping

SamhandlingSamhandling

Felles forretningstjenester



Offentlig virksomhet

Det du kan tilby andre:
- Tjenester
- Informasjon/data

Det du trenger av andre:
- Tjenester
- Informasjon/data

VirksomhetVirksomhet

Plattform for egen verdiskaping

SamhandlingSamhandling

Felles forretningtjenester

ID-porten

Digital postkasse

eSignering

eInnsyn

ELMA/PEPPOL

Maskin-porten

eFormidling



Enkel og moderne autentiseringsprotokoll

• REST / JSON basert

• Bygger på OAuth2, men har fokus på autentisering og ikke autorisasjon



Klassisk Oauth2 er grunnlaget…

Bruker Instagram
(Tjeneste)

autoriserer

access_token

Facebook
(API)

/hent vennelista



Nye muligheter for å «flytte identitet» rundt

Bruker Tjeneste
(client)

Autentiserer seg

access_token

API
(resource server)

/get



Mulighet for autentisering av ansatte

Bruker Tjeneste
(client)



Mulighet for autentisering av ansatte
Eks. i helsesektoren

Bruker Tjeneste
legekontor

Autentiserer seg

API
kjernejournal

/get

Autorative kilde(r)

Helsepersonellregister



Mulighet for autentisering av virksomheter

Tjeneste API

/get



Tilgangs-
regler

Mulighet for autentisering av virksomheter

Tjeneste

Virksomhets-
sertifikat

API

/get

Automatisering



Mulighet for autentisering av virksomheter

API-konsument API-tilbyder

Hvilke ressurser har jeg?
Hvilke org.no skal få tilgang til mine ressurser

AutomatiseringGrovkornet 
tilgangstyring

Opprette og forvalte integrasjoner
Hvilke ressurser vil jeg ha tilgang til ?

Hvilke leverandører skal få opptre på vegne av meg?



Analyse Anbefaling

Eksisterende 
løsninger

Nye 
muligheter

Intervju

Kartlegge 
teknologiske 
muligheter

Spørre-
undersøkelse

Sammenstille 
behov og 
muligheter

Behovsinnsamling

Status og veien videre



Ønske om løse koblinger og høy grad av fleksibilitet



ID-porten plugger identitet inn i 
morgendagens tjenesteproduksjon 



Vi vil gjerne ha innspill

• Spørsmål?

• Hvilke behov har din virksomhet?

• Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål/innspill/prat
• bhe@difi.no
• 902 14 619

mailto:bhe@difi.no
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