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Anvendelse af både NemLog-in og Virk BRS 
 

Dette notat henvender sig til offentlige myndigheder, der udbyder digitale 

selvbetjeningsløsninger, og som overvejer at tilslutte en applikation til de 

fællesoffentlige log-in-løsninger: NemLog-in og Virk BRS. Notatet gennemgår en 

række vigtige overvejelser, herunder kriterier for valg af log-in-løsning, samt 

hvordan brugeroplevelsen kan blive så god som mulig, hvis man skal tilsluttes 

begge løsninger. 

 

Baggrund 

Af historiske årsager findes der i dag to fællesoffentlige log-in-løsninger i drift:  

• NemLog-in (også kaldet FællesOffentlig BrugerStyringløsning – ”FOBS”) 

• Virk BRS 

 

NemLog-in anvendes som log-in-løsning til borgerportalen (borger.dk) og en 

række selvstændige borgervendte selvbetjeningsløsninger (f.eks. SKAT’s TastSelv 

Borger samt hos en række kommuner). Virk BRS anvendes som log-in-løsning til 

virksomhedsportalen (virk.dk) og de selvbetjeningsløsninger henvendt til 

erhvervslivet, som også rummes af portalen. 

 

Begge log-in-løsninger bygger på samme underliggende tekniske standard 

(OIOSAML 2.0.6), så integration mod dem består af helt de samme elementer 

(med små nuanceforskelle). Teknisk set er det altså ikke dobbelt-arbejde at tilslutte 

sig begge løsninger. Endvidere er det vigtigt at pointere, at begge log-in-løsninger 

understøtter log-in med både OCES person- og medarbejdercertifikater. 

 

Der er for nuværende ikke single sign-on mellem de to log-in-løsninger. Dette 

betyder, at en bruger som eksempelvis først tilgår en løsning på borger.dk (og 

derved logger ind med NemLog-in) og herefter tilgår en løsning på virk.dk, vil 

blive afkrævet log-in hos Virk BRS (og vice versa). 

 

 

Hvornår er tilslutning til begge log-in-løsninger relevant? 

Som udgangspunkt bør man som applikationsejer først gøre sig helt klart, om man 

virkelig har brug for tilslutning til begge log-in-løsninger, for det er i virkeligheden 

de færreste applikationer, hvor det reelt er tilfældet. Kan man klare sig med blot 

én tilslutning og få dækket langt de fleste brugeres behov, bør man klart overveje 

dette.  
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Typen af certifikater er ikke afgørende 

Det er en udbredt myte, at løsninger, der har brug for log-in med både OCES 

person- og medarbejdercertifikater, partout skal tilsluttes begge log-in-løsninger. 

Da begge som nævnt håndterer log-in med begge slags OCES certifikater, er 

certifikaterne således ikke et væsentligt kriterium for valg af log-in-løsning. 

Eksempelvis findes der erhvervsrettede indberetninger på Virk portalen, hvor 

ejere af enkeltmandsvirksomheder kan logge ind med et personcertifikat, og 

omvendt har SKAT løsninger til borgere (indberetning af skatteoplysninger), hvor 

visse medarbejdere i virksomheder også kan logge ind (f.eks. revisorer). 

 

SSO universer 

Det er altså ikke typen af certifikater, der skal logges ind med, som skal lægges til 

grund for valg af log-in-løsning, men derimod snarere hvilket SSO univers, man 

ønsker applikationen forbundet til – altså hvilke andre portaler og websteder man 

ønsker single sign-on med. Skal ens applikation f.eks. udstilles på Virk.dk, skal 

man kunne sende brugeren videre fra sin applikation til en anden indberetning på 

Virk.dk, eller hvis brugeren navigationsmæssigt kommer til ens løsning primært 

fra Virk.dk portalen, ja så er tilslutning til Virk BRS fornuftigt. Omvendt: skal 

løsningen udstilles på Borger.dk, vil man linke til andre borgervendte løsninger 

f.eks. hos SKAT, eller navigerer brugerne fra Borger.dk til løsningen, ja så er 

tilslutning til NemLog-in det rigtige valg. 

 

Opsplitning af applikation 

En anden overvejelse kan gå på opsplitning af applikationen. Mange applikationer 

består af flere logiske dele, hvor f.eks. borgere og medarbejdere ikke anvender de 

samme dele af applikationen (f.eks. forskellige skærmbilleder eller funktioner). Her 

kan det være en overvejelse at forbinde de enkelte dele af applikationen til hver sin 

log-in-løsning, således at brugeren (f.eks. i egenskab af borger hhv. sagsbehandler) 

vil opnå single sign-on til det univers, han befinder sig i. Dermed vil borgeren 

måske kunne gå direkte fra borger.dk ind på den borgervendte del af 

applikationen uden behov for log-in, mens medarbejderen vil kunne gå direkte fra 

virk.dk til sagsbehandlerdelen af applikationen. 

 

Brugeroplevelsen ved hybride løsninger 

Hvis man efter at have overvejet ovenstående muligheder vitterlig står med en 

applikation, der har behov for tilslutning til begge log-in-løsninger, er der en 

række overvejelser man kan gøre for at optimere brugeroplevelsen. 

 

Den første overvejelse består i, at man ved log-in til applikationen bør sørge for at 

genbruge en eksisterende log-in-session, brugeren allerede måtte have etableret 

med en af log-in-løsningerne (NemLog-in eller Virk BRS). På den måde undgår 

man at bede brugeren logge på, når det ikke er nødvendigt. Rent teknisk kan 

applikationen sende en forespørgsel til hver af log-in-løsningerne for at høre, om 
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brugeren er logget på, og i bekræftende fald få udstedt en ny SAML assertion, hvis 

dette er tilfældet. De præcise tekniske skridt til dette er beskrevet i appendiks A. 

 

Har brugeren ikke en session med nogen af log-in-løsningerne i forvejen, er der 

ikke andet for end at sende browseren hen til en af dem for log-in. Her bør man 

overveje, om applikationen skal vælge en default log-in-løsning – eller om man vil 

lade brugeren vælge selv – det er dog nok de færreste brugere, der har en mening 

om dette. 

 

Ved hjælp af ovenstående anbefalinger kan man komme meget langt med at give 

en fornuftig brugeroplevelse. Man kan dog ikke pt. helt eliminere, at brugere der 

tilgår løsninger i begge SSO-universer, kan komme ud for at skulle logge på begge 

log-in-løsninger.  
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Appendiks A: Genbrug af eksisterende session 

Nedenfor gennemgås de tekniske skridt, en applikation skal foretage med henblik 

på at undersøge om, brugeren er logget ind på en af log-in-løsningerne - samt i 

givet fald genbruge sessionen til single sign-on. Der forudsættes nedenfor teknisk 

indsigt i SAML standarden. 

 

1. Applikationen registreres som service provider både hos Virk og 

NemLog-in, og der udveksles således metadata med begge. 

2. Når brugerens browser tilgår applikationen, forsøger man først at læse 

NemLog-in’s common domain cookie. Hvis den er sat, er brugeren logget 

på NemLog-in, og man sender hans browser derover for SSO. NemLog-

in returnerer en SAML assertion med brugeroplysninger og applikationen 

kan nu starte. 

3. Hvis common domain cookie ikke er sat, sender man et SAML 

<AuthnRequest> mod Virk BRS med ”IsPassive” attributten sat. 

Det betyder, at Virk BRS ikke vil vise en brugergrænseflade, og vil 

returnere en SAML assertion, hvis brugeren er logget på, og ellers 

returnere en fejl. 

4. Hvis Virk BRS returnerer en fejl i trin 3, er brugeren heller ikke logget på 

her. Man skal derfor vælge sin default log-in-løsning (eller lade brugeren 

vælge en), og derefter sende brugeren derover for autentifikation. I dette 

kald sættes isPassive attributten ikke.  

  

Hvad angår rettighedsinformation for medarbejdere, kan disse hentes hos Virk via 

et SAML attribute query - også selvom vedkommende er logget på NemLog-in. 

  

 


