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I første del skitseres forretningsbehov og ønsker for NemLog-in3 inden for føl-
gende domæner: 

1. Erhvervsområdet (ERST) 
2. Sundhedsområdet (SDS og Region Midtjylland) 
3. Kommunernes anvendelse (KL og KOMBIT) 
4. Statslige myndigheders anvendelse (SKAT, Miljøportalen, STIL, WAYF, 
MODST og ATP) 
5. Private og semioffentlige virksomheder (STAR, private virksomheder) 

Herefter følger opsummering af primære behov samt vurdering og konklusion 
vedr. disse. 

Som bilag til analysen gennemgås den eksisterende løsnings funktioner. 

1.1 Forudsætninger for analysen 
For så vidt angår brugerstyring baserer denne analyse sig på tankerne i det ikke 
afsluttede arbejde om ”National strategi for brugerstyring” samt referencearki-
tekturen for samme ([REFARK]). 

Endvidere baseres nærværende analyse på de udredninger, der er foretaget i ud-
buddet vedr. næste generation national digital identitets- og signaturløsning 
(NDIS – erstatning for det nuværende NemID), herunder særligt afdækningen af 
it-arkitektur og afdækningen af forretningsbehov inden for de forskellige domæ-
ner. 

 

1. Indledning 

Denne analyse beskriver forretningsbehov og ønsker til NemLog-in3. 
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2. Forretningsbehov for de fem domæner  

I det følgende skitseres forretningsbehov og ønsker for NemLog-in3 

inden for de fem domæner; erhvervsområdet, sundhedsområdet, kom-

munernes anvendelse, statslise myndigheders anvendelse samt private og 

semioffentlige myndigheder. 

 

2.1 Erhvervsområdet 
Erhvervsstyrelsen (ERST) peger i deres analyse af virksomhedsområdet i forbin-
delse med næste generation NDIS1 på en række udfordringer og muligheder i 
forbindelse med udviklingen af næste generation af NemLog-in. Flere af disse 
udfordringer og muligheder er siden blevet kvalificeret yderligere af ERST.  

Nedenstående er en opsummering af forretningsbehov og ønsker til NemLog-
in3. Endvidere har ERST beskrevet en række konkrete løsningsforslag til at 
håndtere nogle af de beskrevne forretningsbehov. 

Forretningsbehov og ønsker på erhvervsområdet vedrørende NemLog-in3:  

 Sammenhængende brugeroplevelse på tværs af komponenter. Brugerne 
af NemID, NemLog-in, Digital Post og andre offentlige digitale løsninger 
har svært ved at adskille komponenterne fra hinanden. Konkret betyder det, 
at brugerne står uforstående over for fejl og har svært ved at forstå vejled-
ninger. 

 Behov for samlet og gratis support. Det er for mange brugere svært gen-
nemskueligt, hvor de skal henvende sig for at få support for NemID, Nem-
Log-in, Digital Post og andre offentlige selvbetjeningsløsninger. Ofte skal de 
desuden henvende sig flere steder. Desuden er virksomhederne utilfredse 
med at skulle betale – ofte efter uigennemskuelige regler – for obligatoriske 
offentlige tjenester. 

 Behov for at mindske virksomhedernes administrative processer i for-
bindelse med NemID, NemLog-in, Digital Post og andre offentlige tjenester. 
Virksomhederne har behov for at data i det offentlige genbruges, så virk-
somhederne kan undlade at indtaste oplysninger. Det offentlige skal stille 
løsninger til rådighed og tildele rettigheder på grundlag af oplysninger om fx 
ejerskab og tegningsberettigelse, så virksomhedernes administrative byrde 
mindskes.  

                                                 

1 ”Helikopteranalyse af virksomhedsområdet i forbindelse med næste generation af NemID”, Erhvervssty-
relsen, december 2014, Version 1.  
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 Behov for mere enkel aftaleindgåelse på tværs af NemID, NemLog-in 
og Digital Post. I dag er der tale om forskellige aftaler/vilkår for de tre sy-
stemer, der indgås på forskellige tidspunkter og af forskellige ledelsesrepræ-
sentanter. Dette påfører virksomheder administrative byrder og betyder sam-
tidig, at der fællesoffentligt er omkostninger til flere kontrolfunktioner i ste-
det for blot én, hvilket bør kunne håndteres mere enkelt set fra virksomhe-
dernes synspunkt. 

 Behov for samlet administration af brugere. Det er et stort ønske fra 
virksomheder, at de kan foretage deres brugerstyring i forhold til offentlige 
digitale løsninger ét sted. For mange virksomheder er behovet at kunne gøre 
det i en brugergrænseflade, der dækker flere offentlige tjenester end nu. Det 
gælder fx Digital Post og SKATs løsninger. For andre virksomheder (særligt 
store virksomheder) er behovet at kunne gøre det med udgangspunkt i virk-
somhedens eget brugerstyringssystem og med integration til én offentlig bru-
gerstyringsløsning. Ønsker om en samlet administration af brugere omfatter 
ligeledes den planlagte mulighed for, at medarbejderne kan anvende deres 
private NemID/eID i erhvervssammenhæng. 

 Behov for vejledninger og kontraktmateriale i forbindelse med tilkob-
ling til NemLog-in på andre sprog end dansk. At vejledninger kun er til-
gængelige på dansk, udgør en omkostning for virksomheder med tegningsbe-
rettigede, der ikke mestrer sproget. 

Konkrete løsningsforslag til håndtering af virksomhedernes forretningsbehov i 

NemLog-in3: 

 Udvikling af en fælles brugergrænseflade. Brugerne af NemID, Nem-
Log-in, Digital Post og andre offentlige digitale løsninger har svært ved at ad-
skille komponenterne fra hinanden. De forskellige services bør derfor præ-
senteres som en samlet løsning for brugerne, også selvom de bag facaden er 
løst koblede komponenter.  

 Samlet og gratis support. For at skabe en mere gennemskuelig support 
med henvendelse ét sted bør der etableres én indgang til support som mini-
mum for de obligatoriske digitale infrastrukturkomponenter og den generelle 
tekniske support, som i dag hovedsagligt håndteres af de enkelte komponen-
ter (NemID-support, Digital Support osv.), så brugerne hurtigt og præcist 
kan få den hjælp, de behøver.  

 Fælles vilkår og aftaleindgåelse på tværs af NemID og NemLog-in og 
Digital Post. I dag er der tale om forskellige aftaler for disse tre i praksis ob-
ligatoriske systemer, der indgås på forskellige tidspunkter og af forskellige le-
delsesrepræsentanter. Dette påfører virksomheder administrative byrder og 
betyder samtidig, at vi fællesoffentligt har omkostninger til flere kontrolfunk-
tioner i stedet for blot én. 

 Konsolidering af FBRS som det fællesoffentlige virksomhedsrettede 
brugerrettighedssystem. I den forbindelse bør offentlige tjenesters udvik-
lingsbehov i relation til FBRS kortlægges, så løsningen kan udvikles til at un-
derstøtte disse behov. Der er ligeledes efterspørgsel fra virksomhederne om, 
at FBRS skal omfatte brugerrettighedsstyring for Digital Post. Digital Post 
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har, ligesom visse kommunale løsninger, behov for en mere finkornet ret-
tighedsmodel med dataafgrænsninger, hvorfor det skal undersøges, om dette 
bør håndteres i FBRS. 

 Tilknytning af CVR-nummer til medarbejderes private eID i NemLog-
In. Der er i NemID-regi truffet principiel beslutning om, at virksomheder 
fremadrettet primært skal anvende medarbejderes private eID med en til-
knytning af virksomhedens CVR-nummer, når de skal agere på vegne af virk-
somheden. For at understøtte processer i virksomheder med at give medar-
bejdere adgang bør administration af CVR-nummer-tilknytning etableres som 
en attributservice under NemLog-In som første led i processen med at tildele 
rettigheder til medarbejderen. Hermed slipper de fleste virksomhedsbrugere 
for at forholde sig til NemID. 

 Konsolidering af tegningsberettigedes muligheder. Fra februar 2017 vil 
NemLog-In understøtte, at tegningsberettigede kan agere på vegne af deres 
virksomhed med privat NemID med tilknytning af CVR-nummeret samt alle 
relevante brugerrettigheder fra FBRS. Dette vil blive et let tilgængeligt alter-
nativ, fremfor at mindre virksomheder skal igennem tilslutning til NemID-
medarbejdersignatur samt NemLog-In. Det er væsentligt, at denne mulighed 
konsolideres med den mere langsigtede løsning for virksomheders ageren 
med privat NemID, således at brugerne ikke vil opleve væsentlige udfordrin-
ger omkring migrering. 

 Segmentering på tværs af NemID og NemLog-in. Virksomhedsbrugere 
er meget forskellige, og har derfor meget forskellige behov i forhold til infra-
strukturkomponenterne. Der er derfor behov for, at information og services 
på tværs af infrastrukturkomponenterne målrettes forskellige segmenter af 
virksomheder, så disse får bedre mulighed for at agere på egen hånd uden at 
søge hjælp hos det offentlige. En forudsætning herfor er, at NemID og 
NemLog-in understøtter, at services, f.eks. omkring brugeradministration, er 
målrettet forskellige administratorroller. I de helt små virksomheder hvor eje-
ren agerer på egen hånd, behøver han f.eks. slet ikke at vide, at han teknisk 
set er administrator af systemerne, mens der i store organisationer er behov 
for flere forskellige administratorroller, således at opgaven kan deles af flere 
medarbejdere. En sådan segmentering kan med fordel også omfatte Digital 
Post. 

 Snitflader til brugeradministration. For de helt store virksomheder, her-
under offentlige virksomheder, vil det være en fordel, hvis de kan foretage 
brugeradministration i forhold til offentlige digitale løsninger i deres egne 
brugeradministrationssystemer. Hermed kan arbejdsgange optimeres i orga-
nisationen. Der er altså behov for, at den samlede brugeradministration ud-
stiller services, som virksomheder eller leverandører af f.eks. AD-systemer 
kan integrere i deres produkter. 

 International tilgængelighed. Vejledninger og kontraktmateriale i forbin-
delse med tilkobling til NemLog-in skal foreligge som minimum på engelsk 
og evt. også på andre sprog, såfremt en undersøgelse viser behov herfor. 
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2.2 Sundhedsområdet 
På sundhedsområdet er der en række aktører med meget forskellige forhold og 
behov i forhold til NemLog-in og næste generation heraf. 

De væsentligste aktører er: 

Regionerne, som har ansvaret for det offentlige sygehusvæsen med mere end 
100.000 ansatte i omkring 54 sygehuse. Regionerne samarbejder om tjenester til 
borgerne i sundhed.dk. 

Kommunerne, som har ansvaret for forebyggelse og pleje i tæt samspil med 
regionenernes del af sundhedsvæsenet. Kommunerne indgår i samarbejdet om 
sundhed.dk. 

Den private primærsektor, som omfatter praktiserende læger, speciallæger, 
tandlæger og fysioterapeuter.  

Desuden er der private aktører som apoteker og private sygehuse. 

De private og semioffentlige aktører omfatter ca. 4.500 praktiserende læger og 
speciallæger, samt fysioterapeuter, apoteker, privathospitaler m.v., som udfører 
opgaver finansieret af det offentlige og af private, dels i form af forsikringsbetalte 
ydelser, dels brugerbetalte ydelser. 

2.2.1 Adgangsstyring for borgere 
Regioner og kommuner anvender NemLog-in til adgangsstyring for borgere til 
sundhed.dk og andre tjenester, der kræver log-in. 

Der er i sundhedsvæsenet et udbredt behov for håndtering af fuldmagter, sam-

tykker og andre rettighedsforhold. Det gælder fx samtykke til indsigt i følsomme 

helbredsoplysninger i forbindelse med at borgeren giver sundhedspersoner uden 

aktuel behandlingsrelation adgang eller fx fuldmagt til at give pårørende adgang 

til borgerens patientdata. Det gælder desuden adgangen til at give samtykke i 

forbindelse med videregivelse af patientdata til ikke-sundhedspersoner samt 

”frabedelse af indsigt” – et begreb der er særligt reguleret i Sundhedsloven. En-

delig omfatter det styring af adgang til børns patientdata. 

Relationerne til NemLog-in på borgerområdet kan opsummeres som flg.: 

 NemLog-in skal fortsat varetage borgeres adgang til offentlige selvbetje-
ningsløsninger (fx udstillet på Sundhed.dk og Borger.dk). 

 Fuldmagtsløsninger i NemLog-in kan udbygges, så de også omfatter 
sundhedsvæsenets behov for fuldmagt, samtykke og rettigheder for bor-
gere. Der er særlige regler for samtykke på sundhedsområdet, og det skal 
i det senere arbejde vurderes, om det er muligt at skabe en fællesoffentlig 



 Side 11 af 58 

 

løsning, som kan tilgodese disse, eller om behovene er så specielle, at de 
bedst løses gennem en domænespecifik løsning. 

Der er brug for en mere brugervenlig adgang fra mobiltelefoner samt til at kunne 

autorisere telemedicinsk udstyr eller Apps til at agere på brugerens vegne. Dette 

kunne fx være en løsningsmodel, hvor den enkelte person indrulleres ved log-in 

med stærk autentifikation, og hvor der laves et nøglepar til brug med den aktuelle 

mobile enhed for den pågældende bruger. Brugeren bør herefter stadig logge ind 

i app’en, men kan gøre det med et alm. password. Potente handlinger (fx tilvalg 

af aktiv dødshjælp) kan kræve et højere niveau. 

 Regionerne har ligeledes behov for ”niveau 2”-log-in (brugernavn, pass-
word) til visse løsninger f.eks. ved registrering ved ankomststandere på 
hospitaler, hvor der ikke er behov for stærk autentifikation, men dog be-
hov for noget der er bedre end at angive CPR-nummer. 

 Udbredelse af NemLog-in til borgerrettede tjenester hos private aktører. 

2.2.2 Adgangsstyring for medarbejdere 
Sundhedsområdet har forskellige løsninger, hvor der kan findes synergier til 
NemLog-in. Et eksempel er brugerstyringen i systemet ”Sårjournalen”, som er 
en fødereret løsning, der minder om den kommunale løsning med ContextHand-
ler beskrevet nedenfor. Løsningen understøtter en række scenarier, og fælles for 
dem er, at brugerrettigheder delvis hentes fra lokale repositories forankret i bru-
gerens organisation. Løsningen forventes på sigt udbredt til andre systemer end 
”Sårjournalen”. Løsningen er et eksempel på muligheden for trust til decentrale 
Identity Providers og Security Token Services og efterfølgende billetveksling 
(brokering).  

Sårjournalsløsningen er velegnet til de store parter på sundhedsområdet (regio-
ner, kommuner) med egen infrastruktur, mens de mindre virksomheder (LPS, 
speciallæger, ”ægte” private aktører mv.) stadig får behov for at få adgang og 
blive rettighedsstyret på anden vis. 

I adgangsstyringen for medarbejdere er der traditionelt tre paradigmer for adgang 
til eksterne fagsystemer og data heri: 

A. Adgang til eksterne fagsystemer via en web/applikation med separat eller 
fødereret log-in. 

B. Adgang til data i eksterne fagsystemer gennem et lokalt fagsystem hvor 
det eksterne fagsystem kender brugerens identitet (såkaldt identitetsba-
serede web services / tjenester). 

C. Adgang til data i eksterne fagsystemer gennem et lokalt fagsystem hvor 
det eksterne fagsystem kender systemets identitet (også benævnt sy-
stembrugermodellen). 
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”Sundhedsjournalen 

Regionernes svar på udfordringen med at give adgang til patientop-
lysninger på tværs af forskellige elektroniske patientjournaler (EPJ) er 
at give sundhedspersoner adgang til opslag i den fællesregionale 
sundhedsjournal (web applikation på den fællesoffentlige sundheds-
portal, Sundhed.dk). Skal dette fungere i praksis, er det nødvendigt at 
gøre det let for sundhedspersonerne at foretage opslag i Sundheds-
journalen direkte fra eget EPJ-system. 

Såfremt en sundhedsperson har autentificeret sig via eget EPJ-

system på et tilstrækkeligt højt niveau til at få adgang til Sund-

hedsjournal og nationale services, da skal vedkommende ikke re-

autentificere sig ved opstart af Sundhedsjournal, eller hvis denne 

henter data fra bagvedliggende nationale tjenester. Tilsvarende 

skal det være muligt at overføre oplysninger om, hvad det er for 

en patient, man kigger på, fra EPJ-systemet til sundhedsjourna-

len (oplysninger om patientkontekst).” 

Fra ”Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af 

sikkerhedsstandarder og -løsninger”, s. 33 [NSI] 

Medarbejdere i regioner og kommuner arbejder som hovedregel i lokale applika-
tioner, og adgang til eksterne services og data sker med system-system-kald (pri-
mært model B eller i mindre omfang C). Brugen af identitetsbaserede web ser-
vices er således meget udbredt i domænet via koncepterne SOSI, Den gode Web 
Service og OIOIDWS-H profilen. 

De private aktører på sundhedsområdet arbejder i nogle tilfælde i egne applikati-
oner (B eller C), men ofte arbejder de i webløsninger, der kræver log-in og admi-
nistration af brugere (A). Her er det værd at bemærke, at roller og rettigheder 
ikke overdrages som en del af NemLog-in, hvilket måske bør indtænkes i en 
kommende løsningsmodel. 

De private aktører skal desuden bruge NemLog-in’s brugeradministrationsløs-
ning (FBRS) i forbindelse med administration af rettigheder i aktørernes rolle 
som virksomheder, der indberetter til det offentlige. Der er oftest tale om meget 
små virksomheder, og set fra disse aktørers synsvinkel er der i flere sammenhæn-
ge lagt vægt på, at det offentlige stiller mere sammenhængende løsninger til rå-
dighed. 
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Sundhedsområdet har besluttet at overgå til de fællesoffentlige standarder for 
web services (OIO IDWS) for nationale og tværgående tjenester og udfase eksi-
sterende, proprietære standarder (SOSI og Den Gode Webservice)2. Dette skyl-
des, at de eksisterende standarder har en række begrænsninger rent sikkerheds-
mæssigt og har en begrænset fleksibilitet. Da der er tale om et større økosystem, 
vil overgangen til nye standarder ske gradvist og ikke gennem et big bang. Dette 
giver mulighed for øgede synergier med NemLog-in’s Security Token Service, 
når de underliggende standardarder ensrettes – herunder muligheden for at un-
derstøtte tværgående arbejdsprocesser, som krydser domænegrænser. I [NSI] 
analysen er der således beskrevet et ønsket målbillede med løst koblede føderati-
oner og gensidig ”trust” mellem STS’er i forskellige domæner, som omveksler 
”billetter” for at understøtte tværgående scenarier. Som eksempel har forsknings-
institutioner behov for at kunne tilgå ressourcer hos Sundhedsdatastyrelsen og 
Danmarks Statistisk Forskerservice. I den forbindelse har analysen peget på, at 
de nuværende OIO IDWS standarder bør undergå et serviceeftersyn, da de ef-
terhånden er over 6 år gamle. 

Sundhedsområdet har behov for, at tjenester er tilgængelige døgnet rundt. Det 
kan betyde øgede krav til NemLog-in, afhængigt af hvordan det fremtidige Ne-
mID indrettes for sundhedsområdet. Hvis der senere kommer distribuerede eller 
”lokale” autentifikationsløsninger, som opfylder et tilstrækkeligt niveau i NSIS, 
skal det være muligt at komme med et sådan autentifikationsbevis og få adgang 
til NemLog-in døgnet rundt. Sundhedsvæsenets (og måske især regionernes) 
anvendelse af NemLog-in til adgang til visse tjenester kan stille store krav til op-
petid og support. 

Samlet kan relationerne til NemLog-in opsummeres som flg.: 

 Sundhedsvæsenet ønsker fortsat mulighed for at anvende NemLog-in 
log-in/SSO til nogle grupper af medarbejdere. Brugerne skal opleve, at 
de kun skal fremvise akkreditiver, når det er nødvendigt, og kun på det 
nødvendige niveau. 

 For hovedparten af brugere på sundhedsområdet vil det fortsat være 
mest hensigtsmæssigt at benytte medarbejdercertifikater (MOCES), hvor 
nøgler opbevares lokalt, og hvor signaturer valideres af autentifikations-
mekanismer på sundhedsområdet.  

 Sundhedsvæsenet ønsker fortsat at bruge identitetsbaserede web services 
/ tjenester til adgangsstyring for systemer. 

 For de private aktører vil der være fordele ved administrative løsninger til 
brugerrettigheder med sammenhæng mellem generel virksomhedsadmi-
nistration og administration i forhold til sundhedsdomænet. I den for-

                                                 

2 Ifølge ”Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og –løsninger” er 
anbefalingen på sundhedsområdet at bruge en subprofilering af IHE XUA (der også skal være en subprofi-
lering af OIOIDWS) for kommunikation inden for sundhedsområdet. Det kræver ifølge samme dokument 
mindre ændringer i OIOIDWS. 
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bindelse er der udtrykt et ønske om, at FBRS enten serviceenables eller 
kan fødereres.  

 I forbindelse med den kommende løsning til anvendelse af privat Ne-

mID i erhvervssammenhæng er der et ønske om, at der kan tilknyttes fle-

re organisationer eller ansættelsesforhold til et privat NemID, da mange 

medarbejdere på sundhedsområdet har flere ansættelsesforhold. 

 Muligheden for gensidig trust og billetveksling mellem forskellige domæ-
ners STS’er bør undersøges yderligere, således at en ny NemLog-in-
løsning bedre kan understøtte tværgående scenarier. 

 NemLog-in skal kunne anvendes af private aktører (evt. gennem certifi-
cering). 

 Der bør ske et serviceeftersyn af standarder for identitetsbaserede web 
services (OIO IDWS profilerne), og disse skal implementeres i NemLog-
in. 

 Der ønskes et serviceeftersyn af OIOSAML, fx i forhold til udvidelser 
som gør det muligt at angive og klassificere pålideligheden enkelte ret-
tighedsattributter på en standardiseret måde, at angive ønsket attributsæt 
samt AttributeQueries med andet end SOAP binding. 

 Der ønskes understøttelse af OpenID Connect eller tilsvarende alternati-
ver til SAML, som kan give bedre understøttelse af mobile enheder, rige 
klienter og telemedicinsk udstyr. I hvert fald bør der tages højde for, at 
mobile enheder vil spille en stadig større rolle både for medarbejdere og 
borgere. 

 Sårjournalen, Sundhedsjournalen og FMK udstiller stærkt personlige in-
formationer (som for FMK’s vedkommende online kan manipuleres med 
fare for liv, hvis det hackes eller lignende), som ved en analyse (jf. ”Vej-
ledning vedrørende niveauer af autenticitetssikring, ITST 2010) sandsyn-
ligvis vil vise et behov for assurance level 4 (både daværende niveau 4 og 
nuværende NSIS niveau 4). Det bør tænkes ind i et kommende NemLog-
in og NemID privat med CVR-opmærkning. 

 Regionernes (fremtidige) anvendelse af NemLog-in sætter øget fokus på 
oppetid og support. 

Sundhedsdatastyrelsen har tilkendegivet, at de højest prioriterede ønsker ud fra 

deres synspunkt er private tjenesters adgang til at bruge NemLog-in samt videre-

udvikling af OIOSAML og IDWS profilerne. Herefter prioriteres føderation 

med lokale domæner samt bedre mobilunderstøttelse. 

2.3 Kommunernes anvendelse 
Det kommunale it-landskab undergår i disse år store forandringer som følge af 
frasalget af KMD og overgangen til en flerleverandørstrategi på de store, fælles-
kommunale fagsystemer.  Den tydeligste eksponent for dette er Monopolbrud-
sprogrammet, som køres i regi af KOMBIT, hvor en række store, fælles løsnin-
ger konkurrenceudsættes på vegne af kommunerne. 
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En afgørende forudsætning for at en flerleverandørstrategi kan realiseres, samti-
dig med at det kommunale it-landskab ikke bliver fragmenteret, er den fælles-
kommunale rammearkitektur og de fælleskommunale støttesystemer. Støttesy-
stemerne3 består af otte selvstændige, men integrerede, it-løsninger og er krum-
tappen i at sikre, at kommunernes fagsystemer kan fungere sammen og få adgang 
til relevant data på tværs. Støttesystemerne udstiller standardiserede snitflader og 
er en fælleskommunal it-infrastruktur, der bidrager til en åbning af det kommu-
nale marked for flere it-leverandører og dermed fremmer bedre, billigere og 
sammenhængende it-løsninger til kommunerne. De 98 kommuner er vidt diver-
sificerede både i størrelse, organisering og i teknologisk modenhed. Dette stiller 
store krav til fleksibiliteten i rammearkitekturen og støttesystemer. 

Tre af de otte støttesystemer omhandler brugerstyring, der har direkte relationer 
til NemLog-in: 

 Adgangsstyring for brugere (Context Handler) 

 Adgangsstyring for systemer (Security Token Service) 

 Administrationsmodul (aftalehåndtering og rollemodellering) 

Alle fælleskommunale løsninger skal på sigt anvende støttesystemerne, og derved 
sikres en ensartet og sammenhængende sikkerhedsmodel på tværs af det kom-
munale område. I forhold til NemLog-in3 er det derfor afgørende at se dels på 
relationer og berøringsflader til disse støttesystemer samt belyse de behov, som 
støttesystemerne ikke opfylder. 

Ud over de fælleskommunale systemer, som indkøbes i regi af KOMBIT, vil den 
enkelte kommune realisere en række lokale systemer enten på egen hånd eller 
gennem mindre kommunale (ad hoc) fællesskaber. Dette område er tillagt min-
dre fokus i denne analyse, men det forventes også i høj grad, at mange lokale 
systemer vil blive påvirket af den fælleskommunale rammearkitektur, idet kom-
munerne formentlig vil ønske ensretning og simplificering af deres systemporte-
føljer. Det skal endvidere bemærkes, at de mindre kommuner i udpræget grad 
udfører opgaver for hinanden, og at delegering af adgange til systemer og data 
derfor er et vigtigt behov.   

2.3.1 Adgangsstyring for brugere 
I adgangsstyringen for brugere er der fokuseret på kommunale sagsbehandleres 
adgang til eksterne fagsystemer via en web-browser. I rammearkitekturen er der 
valgt en decentral, fødereret model, hvor de enkelte kommuner skal udstille en 
SAML Identity Provider, som kan autentificere kommunens brugere over for 
eksterne systemer. En af de centrale fordele ved denne tilgang er, at kommuner-
ne kan genbruge deres lokale brugerkataloger (fx Active Directory) eller lokale 
Identity Management løsninger (IdM) også i forhold til eksterne systemer - og 

                                                 

3 http://www.kombit.dk/sts 
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medarbejderne oplever ikke at skulle håndtere nye akkreditiver for eksterne sy-
stemer (herunder huske nye passwords, ansøge om certifikater osv.) 

Støttesystemet Context Handler fungerer som et centralt omstillingsbord i en 
hub-and-spoke arkitektur. Den udgør et centralt integrationspunkt, som afkobler 
fagsystemer (brugervendte systemer) fra Identity Providers ved at kende sam-
menhængen mellem en bruger og den tilhørende Identity Provider, og foretager 
omveksling af SAML tokens i henhold til en broker model. Princippet er illustreret 
på nedenstående figur: 

 
Figur 1: Illustration af støttesystemet Context Handler 

Denne model betyder, at samtlige kommuner efter planen bliver "føderationspa-
rate" inden for 1 år, hvilket er en afgørende udvikling, som vil afføde nye behov 
og ønsker.  

For at sikre fælles snitflader har KOMBIT defineret en profil af OIOSAML pro-
filen for kommunikationen til de kommunale IdP'er og Context Handleren. Pro-
filen bygger i al væsentlighed på OIOSAML, men definerer en række nye, kom-
munale attributter. Ligeledes er det forventningen, at det kommunale område vil 
orientere sig mod de sikringsniveauer (Assurance Levels), der bliver defineret i 
den kommende NSIS-standard4 fra Digitaliseringsstyrelsen. Dette betyder, at 
mulighederne for synergier med fællesoffentlige systemer vil være gode - herun-
der tværgående forløb, hvor en kommunal bruger tilgår en statslig løsning.  

I dag benytter kommunale sagsbehandlere i overvejende grad NemID-
medarbejdercertifikater, når statslige løsninger tilgås. Når føderationsmodellen er 
fuldt udbredt til alle kommuner, vil det formentlig blive et stort kommunalt øn-
ske, at statslige løsninger også kan acceptere føderalt log-in via Context Handle-

                                                 

4 National Standard for Identiteters Sikringsniveauer - findes aktuelt i en ikke-publiceret version 0.93. 
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ren som supplement, så det ikke er løsningen, der skal diktere brugerens valg af 
akkreditiv. En række kommuner opfatter således den lejlighedsvise brug af Ne-
mID-medarbejdercertifikater som besværlig - ikke mindst de administrative 
aspekter og integrationen til lokale IdM-systemer. 

I den fælleskommunale rammearkitektur er der valgt en rollemodel, som under-
støtter, at kommunerne organiserer sig vidt forskelligt - herunder at forskellige 
organisatoriske enheder og -funktioner varetager forskellige forvaltningsopgaver 
inkl. de tilhørende systemer og dataadgange. Dette er løst ved, at den enkelte 
kommune kan modellere deres egne jobfunktionsroller, der kan opfattes som 
forretningsroller. Disse roller mappes til systemspecifikke roller, der repræsente-
rer systemernes syn på adgangsstyring. Endvidere er der et stort behov for en 
finkornet styring af brugernes adgange ved at supplere roller med dataafgræns-
ninger. Eksempelvis kunne en rolle give adgang til at læse en sag, men dataaf-
grænsninger udpeger hvilke sagstyper, forvaltningsområder5 eller følsomhedsni-
veauer, rollen må anvendes på. Roller repræsenterer med andre ord handlinger, 
og dataafgrænsninger udpeger forretningsobjekter for disse. 

Den samlede rettighedsmodel for brugere er illustreret i nedenstående figur: 

 

Figur 2: Den samlede rettighedsmodel 

Samlet er rolle/rettighedsmodellen altså mere udtryksfuld end den model, som 
aktuelt er implementeret i NemLog-in's FBRS og fuldmagtskomponent, som 
alene benytter statiske roller. 

Borgere og virksomheders adgange til kommunale løsninger (fx udstillet på Bor-
ger.dk og Virk.dk) er ikke inden for scope af støttesystemerne. Her er det fortsat 
NemLog-in's komponenter, der er den eneste mulighed - herunder brug af log-
in, SSO, signering, fuldmagt og rettigheder (FBRS). På den måde er der en klar 
arbejdsdeling mellem løsninger til forskellige brugergrupper (sagsbehandlere ver-
sus borgere/virksomheder). Der er dog identificeret løsninger, hvor flere af disse 
brugergrupper skal indgå i et hele som fx BBR-løsningen. Her skal både kom-
munale sagsbehandlere, men også private virksomheder (rådgivere, skorstensfe-

                                                 

5 Kommunale sager og dokumenter er i vidt omfang opmærket med KLE-emnesystematikken fra KL, og 
dermed udgør KLE en vigtig dataafgrænsning i domænet. Fx kan en sagsbehandler tildeles adgang til social-
området men ikke børne- og unge området. 
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jere mv.) interagere med systemet. Her har løsningen indtil videre været, at sy-
stemet integrerer både med NemLog-in og Context Handler. 

KL og KOMBIT har med udgangspunkt i ovenstående udtrykt følgende ønsker 
og behov til næste generation NemLog-in: 

 NemLog-in skal fortsat varetage borgere og virksomheders adgang til 
kommunale selvbetjeningsløsninger (fx udstillet på Borger.dk og 
Virk.dk). 

 NemLog-in skal integreres til Støttesystem Context Handler, således at 
en kommunal medarbejder kan logge på en statslig løsning og vice versa 
for en statslig medarbejder, uden at henholdsvis statslige og kommunale 
løsninger skal integrere til både NemLog-in og Context Handler. På den-
ne måde skal de kommunale medarbejdere ikke logge på to gange, men 
blot logge sig på deres kommune. 

 På det kommunale område er der identificeret behov for en rettigheds-
model med både roller og dataafgrænsninger. Her er der behov for at 
udvide de fællesoffentlige profiler (OIOSAML og OIO Basic Privilege 
Profile) med understøttelse for dataafgrænsninger samt implementering 
af dette i FRBS og Fuldmagtskomponenten. 

 Muligheden for at brugerorganisationer kan modellere deres egne job-
funktionsroller, bør ligeledes overvejes i FBRS for bedre at understøtte 
forskellige organisationers behov - herunder for at favne både små og 
store organisationer i én samlet løsning. 

 I forbindelse med Context Handlerens integration med NemLog-in er 
der identificeret en fejl i NemLog-in’s håndtering af <Scoping> elemen-
tet. Root-cause er, at AD FS, der er det produkt, der anvendes af Nem-
Log-in, ikke understøtter <Scoping> elementet i log-in-requestet (Au-
thNRequest’et). Det er dog et behov fra kommunal side at NemLog-in 
kommer til at understøtte SAML <Scoping> elementet. 

 Kommunerne har i dag mange steder, hvor de skal administrere rettighe-
der til deres brugere. For at reducere dette foreslås det, at man laver en 
serviceenabling af FBRS, således at kommunerne kan administrere 
NemLog-In via deres IdM systemer. 

 Den fællesoffentlige strategi og referencearkitektur og brugerstyring blev 
kun udarbejdet i version 0.5. Der er behov for at færdiggøre denne i en 
version 1.0, så de fællesoffentlige parter kan være trygge ved indholdet og 
investere i henhold til anbefalingerne. 

 Støttesystemerne tilbyder ikke mulighed for signering for sagsbehandlere, 
idet dette formentlig ikke er en naturlig del af kommunale arbejdsgange. 
Såfremt dette behov skulle blive aktuelt (fx i tværgående processer eller 
ved udstedelse af underskrevne attester som fx byggetilladelser), kan 
princippet om "federated signing" formentlig være særdeles relevant, idet 
sagsbehandleren derved kan undgå at skulle håndtere medarbejdercertifi-
kater, men i stedet kan underskrive med sit eID. En kommende føderal 
signeringstjeneste i NemLog-in bør med andre ord være åben for autenti-
fikation via en kommunal Identity Provider. 



 Side 19 af 58 

 

 Endelig må det forventes, at kommuner også vil blive underlagt eIDAS-
forordningens krav om anerkendelse af signerede dokumenter fra andre 
EU-lande. Kommunerne vil derfor på linje med andre myndigheder få 
behov for et valideringsværktøj, som kan håndtere de krævede doku-
mentformater, når udenlandske signaturer skal efterprøves. I forhold til 
eIDAS-kravet om anerkendelse af udenlandsk eID antages i denne analy-
se, at den kommende eID-gateway vil løse udfordringen. 

2.3.2 Adgangsstyring for systemer 
I den fælleskommunale rammearkitektur udstilles og anvendes et stort antal web-
services på tværs af leverandører og systemområder. Med henblik på at sikre 
konsistens og interoperabilitet er der for system-til-system kommunikation defi-
neret en fælles sikkerhedsmodel og snitflader baseret på SAML security tokens, 
der hentes med OIO WS-Trust profilen og præsenteres med Liberty Basic SO-
AP Binding6. 

Den fælles Security Token Service udgør sit eget støttesystem, og udsteder 
SAML tokens til den enkelte web service klient, som udtrykker rettighederne til 
at kalde en udstillet webservice i økosystemet på vegne af en given myndighed. 
Dette anvendes fx, når et fagsystem har brug for at hente kommunale data hos et 
andet fagsystem eller i tværgående støttesystemer som fx sags-, dokument- eller 
ydelsesindekser. 

Grundlaget for at få udstedt et security token er en såkaldt serviceaftale, hvor myn-
digheden eksplicit godkender, at den pågældende klient må kalde den pågælden-
de service på sine vegne med de angivne rettigheder. En serviceaftale kunne fx 
udtrykke, at det kommunale ydelsessystem (KY) må hente eller publicere kom-
munens sager inden for socialområdet i et tværgående Sags- og Dokumentin-
deks. Dermed håndhæver sikkerhedsmodellen en nøje korrespondance mellem 
myndighedsgodkendte serviceaftaler (den juridiske synsvinkel) og rettigheder 
udtrykt i SAML tokens (den tekniske synsvinkel), hvilket sikrer dokumentation 
og sporbarhed og letter overholdelse af lovgivning. Modellen understøtter yderli-
gere, at én myndighed kan tilgå en anden myndigheds data, hvilket eksempelvis 
er nødvendigt for samarbejdet mellem Udbetaling Danmark (UDK) og kommu-
ner. I disse situationer godkender begge myndigheder serviceaftalen som vist på 
nedenstående figur: 

                                                 

6 For SOAP-baserede web services. For REST og SFTP services benyttes andre profiler. 
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Figur 3: Illustration af serviceaftale 

Ved sammenligning af NemLog-in's STS med KOMBIT's STS er der mange 
lighedspunkter, men også en række forskelle. Arkitekturen er ens og begge byg-
ger på de samme snitflader (OIO WS-Trust profilen udstedende SAML security 
tokens). KOMBIT har dog alene valgt at implementere systembrugermodellen, 
hvor rettighederne gives til et system, hvor NemLog-in's STS også understøtter 
identitetsbaserede webservices, hvor webservicekald sker i kontekst af en per-
sonbruger. Ligeledes kan NemLog-in udtrykke fuldmagter til et token udstedt af 
STS'en, hvilket ikke er understøttet i KOMBIT's STS. 

KL og KOMBIT har med udgangspunkt i ovenstående udtrykt følgende ønsker 
og behov til næste generation NemLog-in: 

 For at understøtte scenarier med tværgående processer kan der blive be-
hov for at etablere trust mellem de to STS'er, således at de kan omveksle 
hinanden tokens mod deres egne økosystemer. Billetveksling mellem 
STS'er er netop en af anbefalingerne i NSI-analysen [NSI] og den tvær-
gående strategi for brugerstyring [REFARK]. 

 Rettighederne til at kalde en webservice kan udtrykkes finkornet både 
ved roller og dataafgrænsninger i KOMBIT's model (tilsvarende ad-
gangsstyring for brugere). Her bør det overvejes, om NemLog-in's STS 
bør udvides til at kunne håndtere en mere finkornet model med dataaf-
grænsninger. 
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2.4 Statslige myndigheders anvendelse samt ATP 

2.4.1 Skoleområdet 
NemLog-in anvendes i dag i begrænset omfang på skoleområdet, som i det store 
hele dækkes af UNI-Login-løsningen. Uni-Login er et fleksibelt 1-faktor log-in til 
både pædagogisk personale og børn på tværs af it-løsninger i undervisningssekto-
ren. Uni-Login har siden 2003 understøttet den digitale udvikling i både grund-
skolen og på ungdomsuddannelserne.  

Gennem årene er anvendelsen af Uni-Login steget støt, og det bruges i dag af 
mere end 350.000 unikke brugere hver dag. Stort set alle digitale læremidler, de 
fleste administrative systemer og skolernes digitale infrastruktur understøtter i 
dag Uni-Login. Uni-Login er således en afgørende del af den digitale infrastruk-
tur for en nem og praktisk skolehverdag. 

Styrelsen for It og Læring (STIL) har lavet et indspil til Den fællesoffentlige Digi-
taliseringsstrategi 2016-2020, der går på mulighed for flere sikkerhedsniveauer 
for 13-15 årige, herunder en let tilgængelig 2-faktor-mulighed, så der kan etable-
res en større fortrolighed i det digitale arbejde i skolen. 

”Brug af Uni-Login i andre sektorer 

Uni-Login-løsningen har udstedt et meget stort antal digitale identite-
ter til elever på skoleområdet baseret på en omfattende, decentral 
registrering. Disse identiteter benyttes kun snævert indenfor skole- og 
uddannelsesområdet, men der kan være oplagte gevinster i at fødere-
re identiteterne til andre områder og sektorer – eksempelvis gennem 
”brokering” i NemLog-in. Da det i dag ikke er muligt at få udstedt et 
NemID for børn og unge under 15, er det en oplagt mulighed.  

Gevinsten ved føderering af Uni-Login er bl.a., at man kan bygge 
videre på det meget store registreringsarbejde, der allerede er foreta-
get i skolerne, og dermed kunne etablere en tværgående løsning for få 
midler. 

Der skal på et senere tidspunkt gennemføres en analyse, som bl.a. ser 
på behovsafdækning.” 

Fra ”Brugerstyringsstrategien” [REFARK] 

Som det ses er der flere muligheder for samspil mellem Uni-Login og NemLog-
in. Uni-Login er både en ID- tjeneste og en log-in-tjeneste, og der er forskellige 
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veje for de to. ID-tjenestens formål er først og fremmest at tilbyde en let og flek-
sibel 1-faktor-løsning. Hvis/når NemID tilbyder en 1-faktor-løsning, vil det være 
oplagt, at forældre anvender denne. Log-in-tjenestens formål er at udstille skole-
domæne-specifikke roller og relationer.  

Med et NemID med lavere sikringsniveau kan forældre måske helt overgå til 
NemID/Nemlog-in, mens børn fortsat bruger Uni-Login. 

2.4.2 Miljøområdet 
I dette afsnit beskrives behovene på miljøområdet med fokus på Danmarks Mil-
jøportal som den største, fællesoffentlige aktør på området. 

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem Miljø- og Føde-
vareministeriet, KL og Danske Regioner. Miljøportalen fungerer som en selv-
stændig portal, som opererer på tværs af myndighedsgrænser. Miljøportalens 
overordnede formål er at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning, og 
sikre et ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremme digitale 
sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden. 

Danmarks Miljøportal har i dag en kompleks brugerstyringsløsning baseret på 
SafeWhere Identify7, der understøtter adgang til portalens applikationer og web-
services. Formålet med brugerstyringsløsningen er at opnå en sikker, smidig og 
brugervenlig adgang for miljøfaglige medarbejdere i kommuner og miljøcentre 
og andre fagpersoner samtidig med at opnå en smidig administration af brugere 
og adgange. Brugerstyringsløsningen har på det overordnede plan en række lig-
heder med NemLog-in-løsningen og bygger på en række af de samme fællesof-
fentlige standarder (herunder OIOSAML) og arkitekturprincipper (føderation).  

De væsentligste komponenter i løsningen er: 

 En Identity Provider som faciliterer brugerlog-ins mellem DMP’s appli-
kationer og lokale Identity Providere i partnerorganisationer8. 

 En Security Token Service som udsteder security tokens til brug for ad-
gang til webservices. 

 Et brugerkatalog for centralt administrerede brugere. 

 Log-in-sider for slutbrugere hvor de kan vælge Identity Provider, logge 
på denne, initiere selv-service, password reset etc. 

 En brugergrænseflade til delegeret brugeradministration – dvs. hvor bru-
geradministratorer i partnerorganisationer kan administrere medarbej-
dernes adgange. 

                                                 

7 Dette er 2. generation af løsningen, som blev udbudt i 2015. Før denne havde DMP en egenudviklet 
brugerstyringsløsning baseret på Microsoft AD FS og en række skræddersyede Net komponenter. 
8 Fx kommuner og miljøcentre. 
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 En brugergrænseflade til DMP’s centrale administratorer hvor føderatio-
nen kan administreres, herunder tilslutning af applikationer, services, lo-
kale Identity Providere mv. 

 Brugergrænseflader til DMP’s support hvor de kan impersonere admini-
stratorer i partnerorganisationer. 

 Komponenter til at håndtere løsningen herunder logning, overvågning, 
alarmering, rapportering, statistik, test, fejlsøgning osv. 

Løsningen afvikles i dag på en cloud platform (Microsoft Azure), idet DMP har 
en generel strategi om anvendelse af cloud. 

Miljøportalen overvejede forud for udbuddet af sin brugerstyringsløsning i for-
året 2015, hvorvidt NemLog-in kunne benyttes som en hel eller delvis erstatning 
for egen løsning. Dette skyldes bl.a., at brugerstyring ikke er en kernekompeten-
ce hos DMP, og at dette område samtidig koster betydelige ressourcer både i 
forhold til drift, support og vedligehold. På den baggrund havde Miljøportalens 
bestyrelse igangsat en afklaring af mulighederne for at overgå til NemLog-in. 

Det blev dog efter en nærmere vurdering konkluderet, at NemLog-in 2 i sin nu-
værende udformning ikke kunne løfte DMP’s behov, og at man derfor ville ven-
te med at udfase DMP's egen løsning til en kommende NemLog-in3-løsning 
kunne tilbyde den nødvendige funktionalitet til at understøtte DMP’s forretning. 
Det er derfor aktuelt at se på disse gaps, så DMP i et kommende genudbud kan 
overgå helt eller delvis til NemLog-in, hvorved en række effektiviseringer kan 
opnås. 

Som eksempler på manglende funktionalitet i den nuværende NemLog-in-
løsning kan nævnes:  

 Muligheden for sammenhængende log-in hvor en central broker omveks-
ler SAML tokens fra en lokal Identity Provider, herunder muligheden for 
at styre hvad de lokale IdP’er kan sende af claims. Dette behov er særligt 
vigtigt for kommunerne, idet et stort antal kommuner fødererer deres lo-
kale brugerkataloger med DMP.  

 Mulighed for at styre at visse roller (eller generelt claims) kun må ses eller 
tildeles af visse organisationer. Dette gælder både i forbindelse med filtre-
ring i brugergrænsefladen, når roller tildeles centralt samt i omvekslingen 
af tokens. 

 Avanceret styring af adgange til webservices med identitetsbaserede web-
services hvor avancerede regler og udtryk for tokentransformation op-
sættes, således at legacy webservices kan modtage claims på den måde, de 
foretrækker. 

 Mere rig og finkornet rolle/rettighedsmodel til brug for administration af 
medarbejdernes adgange. 

 Mulighed for log-in med brugernavn/kodeord for centralt administrere-
de brugere (hvor NemID opfattes som en brugsmæssig barriere for det 
daglige arbejde). Man kunne således forestille sig, at FBRS brugere vil 
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kunne udstyres med brugernavne og koderord til situationer, hvor der ik-
ke er behov for medarbejdercertifikater. 

 Muligheder for self-service for centralt administrerede brugere (password 
reset, anmodning om adgange, redigering af brugerprofil mv.) 

 Mulighed for at transformere attributter så standardiserede attributter fra 
lokale IdP’ere kan transformeres inden modtagelsen i tjenester og web-
services. 

 Mulighed for at tilgå central logning i NemLog-in således at hele log-in 
forløbet kan følges til sporing og kontrol, men også til fejlsøgning. 

 Mulighed for at anvende attributter til at filtrere brugere fra forud for ad-
gang til tjenester og webservices. 

 Forøgelse af antallet af OIO standardiserede attributter således at de en-
kelte tjenester ikke skal finde på egne (fx IP-adresse). 

De fleste af ovennævnte funktioner er realistiske at tilføje til NemLog-in3, da de 
ræsonnerer med behov i andre domæner, særligt et centralt brugerkatalog, fin-
kornede rettigheder mv. Dele af den avancerede webservicehåndtering er DMP-
specifik og kan ikke umiddelbart anbefales at indarbejde i NemLog-in3. 

Generelt bør NemLog-in3 have fokus på at indarbejde behov, som er generelle, 
og forekommer i flere domæner, således at løsningen fortsat kan være ”arkitek-
tonisk ren” og ikke udvikler sig til et kludetæppe gennem knopskydning. Det 
kræver en stærk arkitekturmæssig styring/governance at kvalificere og sortere i 
de mange ønsker til videreudvikling, og sikre at nye funktioner indgår organisk i 
løsningen. 

2.4.3 Skatteområdet 
SKAT har et omfattende løsningskompleks med bl.a. selvbetjeningsuniverser for 
borgere (TastSelv Borger), for virksomheder (TastSelv Erhverv), en B2B gateway 
for systemintegrationer og et ekstranet for myndigheder. 

SKAT benytter i dag NemLog-in til log-in på TastSelv Borger og -Erhverv. 
SKAT har en enkelt løsning, der anvender NemLog-ins signeringskomponent. 
Den bruges til at give privatpersoner samtykke om, at banker kan indhente data 
om deres skatteforhold. De øvrige komponenter i NemLog-in som fx rettigheds-
styring og fuldmagt benyttes ikke.  

Dette betyder, at fx håndtering af fuldmagter og rettighedsstyring sker i SKATs 
egne universer helt dekoblet fra den fællesoffentlige infrastruktur, hvilket kan 
reducere overblikket og brugervenligheden for borgere og virksomheder samt 
betyde dublering af vedligehold og drift af disse løsninger. Der forekommer der-
for umiddelbart et potentiale for forbedring og effektivisering ved yderligere 
anvendelse af de øvrige NemLog-in-komponenter. 

SKAT styrer internt autorisationer gennem et system kaldet DCS (Den Centrale 
Sikkerhedsløsning), som er baseret på et LDAP-katalog, hvor autorisationer er 
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udtrykt som roller. DCS-systemet er vidt forgrenet med mange integrationer i 
SKATs systemportefølje, og er derfor omkostningsfuldt at udskifte. 

SKATs centrale sikkerhedsløsning er udviklet til at opfylde et specifikt behov, og 
muligheden for at lade en fællesoffentlig komponent overtage dele af denne vur-
deres ikke at være en simpel opgave, ligesom SKAT vurderer, at behovet for selv 
at kunne videreudvikle funktionalitet specifikt for told- og skattefagområdet fort-
sat er eksisterende. 

DCS’en vil inden for en overskuelig fremtid skulle udbygges til at integrere med 
UUM&DS (Uniform User Management & Digital Signatures), der er en fælles 
platform for autentifikation og autorisation af brugere på tværs af EU-landenes 
told- og skattesystemer. Dette behov forventer SKAT er for specifikt til at blive 
omfattet af en tværoffentlig løsning. 

Skal SKAT gøre brug af de fællesoffentlige løsninger i NemLog-in-regi, vurderes 
det mest hensigtsmæssigt at implementere integration i små skridt. 

Ud fra drøftelser med SKATs arkitekter ser det ud til, at fuldmagtsløsningen på 
borgerområdet er det mest formålstjenelige sted at starte for en yderligere an-
vendelse af NemLog-in. Her er der ud fra en første afdækning umiddelbart et 
godt teknisk match mellem mulighederne i NemLog-in3 og behovene hos 
SKAT, og SKATs nuværende løsning er relativt dekoblet fra resten af løsnings-
universet, hvilket reducerer kompleksiteten ved en udskiftning.  

Erfaringerne fra en sådan integration kan så danne basis for yderligere overvejel-
ser omkring anvendelse af den mere komplekse bruger/rolle-administration på 
borgerområdet. 

På erhvervsområdet har mange af SKATs kunder og samarbejdspartnere (fx 
store revisionsfirmaer) udtrykt behov for kunne foretage systemintegrationer til 
SKATs infrastruktur frem for at vedligeholde rettigheder ”med håndkraft” via en 
browser i en administrationsportal. Dette ønske er relevant at bære med ind i 
videreudviklingen af NemLog-in i forhold til øget anvendelse af fx FBRS for 
store virksomheder. Dette behov findes allerede i den nuværende NemLog-in-
løsning, hvor bl.a. ATP har været drivende på udvikling af nye systemgrænsefla-
der til NemLog-in. 

Der er behov for en yderligere dialog mellem SKAT og Digitaliseringsstyrelsen i 
forhold at klarlægge muligheder og begrænsninger ved en forøget brug af Nem-
Log-in samt konsolidering af offentlige løsninger til brugerstyring og fuldmagt. 

2.4.4 Moderniseringsstyrelsen 
Moderniseringsstyrelsen er ansvarlig for en række fælles, statslige it-løsninger 
som fx Campus, PENSAB, Navision Stat, RejsUd, IndFak og LDV, der benyttes 
af et stort antal statslige, offentlige- og selvejende institutioner. Der er tale om 
centrale systemer og systemer med lejlighedsvis brug, der har et stort antal bru-
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gere, (>100.000) og nogle systemer dækker hele den offentlige sektor (Staten, 
regioner og kommuner). Systemerne har i dag hver deres egen applikationsspeci-
fikke brugerstyringsløsning, og brugerne har dermed adskilte brugerkonti og 
kodeord til de forskellige systemer.  

Denne situation leder til en række ulemper for institutionerne og deres brugere 
både i forhold til brugeroplevelse, produktivitet, administrationsbyrde og sikker-
hed. 

Som nævnt har brugerne i dag forskellige brugernavne samt kodeord til hvert 
system i porteføljen, hvor kodeordet løbende udløber og skal fornyes. Dette 
opleves som besværligt, og der er stor risiko for, at det store antal brugernavne 
og kodeord kan få brugerne til at nedskrive bruger-id og kodeord i klar tekst med 
deraf følgende mulighed for kompromittering af brugerkontoen. Desuden udgør 
det en gene for brugerne, at de løbende skal bruge tid på at skifte kodeord i 
mange systemer - samt at de risikerer at glemme kodeord som ikke benyttes ofte, 
og derfor skal anmode om nulstilling af disse. Dette kan føre til såvel tabt pro-
duktivitet som en suboptimal brugeroplevelse. 

Derudover skal institutionerne administrere deres brugere i mange forskellige 
administrationsløsninger, der ikke er koordinerede. Dette gør det komplekst og 
ressourcekrævende at holde brugernes adgange ajourførte, hvilket ofte betyder, 
at de i praksis ikke er retvisende. Det skyldes, at et manglende overblik af bru-
geradgange til systemerne kan betyde, at institutionerne glemmer at lukke bru-
gerkonti, når medarbejderne stopper, eller glemmer at ændre rettigheder, hvis 
medarbejdernes arbejdsfunktion skifter. 

Moderniseringsstyrelsen har på den baggrund besluttet at anskaffe en Single 
Sign-On (SSO) løsning, som skal være med til at øge brugervenligheden, forbed-
re sikkerhedsniveauet og samtidig give Moderniseringsstyrelsens kunderettede 
systemportefølje et kvalitetsløft. Derudover sikres, at brugerne af brugerkonti, 
der er deaktiverede eller slettede, i den enkelte institution ikke kan opnå adgang 
til Moderniseringsstyrelsens systemer.  

Der er udviklet et løsningskoncept for SSO-løsningen efter det velkendte fødera-
tionsmønster kaldet "Hub-and-Spoke med decentralt login". Det essentielle i 
denne model består i, at den enkelte institution selv er identitetsudbyder for egne 
medarbejdere. Dette betyder konkret, at hver institution skal etablere en såkaldt 
Identity Provider komponent, som udstiller en standardiseret servicegrænseflade 
til håndtering af brugerlog-in. Derudover etableres et centralt brugerkatalog med 
tilhørende Identity Provider, som kan benyttes af de institutioner, der ikke selv 
har ressourcer til at udstille en Identity Provider. 

Forretningsbehov 
Forud for gennemførelse af Moderniseringsstyrelsens udbud er der gennemført 
en analyse, der har afdækket nedenstående forretningsbehov: 
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 Det skal være muligt for brugeren at anvende sit lokale domænelog-in ved 
adgang til Moderniseringsstyrelsens kunderettede systemportefølje. Efter 
brugeren er logget på eget domæne, bør al log-in til Moderniseringsstyrelsens 
kunderettede systemportefølje kunne ske uden yderligere brugerinteraktion 
via Single Sign-On.  

 Der er en stigende efterspørgsel for at kunne tilgå nogle af Moderniserings-
styrelsens kunderettede systemer gennem mobile enheder. Anvendelse af 
mobile enheder er tiltænkt systemer, hvor der skal foretages momentære in-
teraktioner med et system, fx registrering af et rejsebilag eller faktura, når 
brugeren ikke har mulighed for fuld kontorfunktionalitet via en computer o. 
lign., hvorfor behovet for en fuldt understøttet arbejdsgang ikke er til stede. 
Behovet gælder både såkaldte HTML5 applikationer samt 'native' mobile 
apps designet til et specifikt, mobilt operativsystem.  

 Der opleves et stigende fokus på it-sikkerhed i Moderniseringsstyrelsens 
kunderettede systemer, herunder hvorvidt systemerne er tilstrækkeligt beskyt-
tet mod udefrakommende trusler. I dag er det eksempelvis muligt at etablere 
direkte adgang gennem en browser fra internettet til Moderniseringsstyrel-
sens kunderettede systemer. Den kommende SSO-løsning skal derfor give 
mulighed for at begrænse angrebsfladen, så man via internettet ikke har ad-
gang til at forsøge log-in som en vilkårlig bruger. 

 Systemerne, der skal tilgås gennem SSO-løsningen, har ikke nødvendigvis alle 
det samme behov for sikringsniveau ved autentificering. Den kommende 
løsning skal have mulighed for at håndtere differentiering af sikkerhedsni-
veauer med anvendelse af eksempelvis NSIS-standarden.  

 Løsningen skal understøtte brug af stærk autentifikation til særligt følsomme 
systemer. Her er fokus på brug af NemID til erhverv via føderering med 
NemLog-in. 

Berøringsflader til NemLog-in 
Nedenstående opsamler de identificerede berøringsflader til NemLog-in: 

 Den nye SSO-løsning vil bruge NemLog-in som Identity Provider til 
stærk autentifikation (hvilket ikke kræver nogen udvidelser). 

 NemLog-in understøtter i dag ikke log-in til ”Native” mobilapplikationer 
(kun mobile web-apps), hvilket er et identificeret behov. Dette kunne 
understøttes i NemLog-in3 gennem fx nye OpenID Connect eller 
OAUTH-snitflader etc. 

 Moderniseringsstyrelsens løsning minder langt hen ad vejen om den 
samme model, som benyttes på Danmarks Miljøportal samt det kommu-
nale område (der dog ikke har et centralt brugerkatalog). I fald disse be-
hov adresseres af NemLog-in3, vil udviklingen også give Modernise-
ringsstyrelsen mulighed for at skifte til NemLog-in på sigt. 

 Der er ingen planer om at samordne rettigheder eller rollestyring på tværs 
af systemporteføljen i Moderniseringsstyrelsens planlagte udbud. Dette 
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ses som naturlig videreudvikling af den basale SSO-løsning, som kommer 
i en senere fase. 

2.4.5 Beskæftigelsesministeriet (herunder Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering) 
Virksomheder og borgere opretter sig som brugere af www.jobnet.dk med Ne-
mID erhverv hhv. personlig NemID. Jobnet er tilsluttet NemLog-in-
konføderationen. 

Sagsbehandlere i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), jobcentre 
og a-kasser logger på STARs sagsbehandlervendte løsninger primært med Ne-
mID erhverv. STAR har en enkelt løsning, hvor kommunens sagsbehandlere kan 
logges på via kommunens lokale ADFS. 

Beskæftigelsesområdet afdækkes yderligere under afsnit 2.5 om private og semio-
ffentlige virksomheder. STARs behov er i denne forbindelse primært, at private 
virksomheder skal have mulighed for at anvende NemLog-in. 

2.4.6 Forskning og uddannelse (WAYF) 
I dette afsnit gennemgås universitetsområdet. 

I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 indgik det som et af initia-
tiverne, at ”universiteterne bør anvende fællesoffentlige it-løsninger” (initiativ 
7.4): 

”Universiteterne undgår dobbeltudvikling, ved at benytte de fælles 
digitale løsninger det offentlige har etableret gennem de senere år. Fx 
bør NemID anvendes som log-in-løsning på fx e-læringsplatforme og 
tilsvarende skal NemSMS udbredes på universiteterne, så de stude-
rende kan få besked om ændringer i undervisning, arrangementer mv. 
på mobiltelefonen.” 

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, initiativ 

7.4 

Universiteterne anvender i dag ikke NemID og NemLog-in til log-in på lærings-
platforme.  NemID benyttes i dag af universiteterne således normalt kun i særlige 
situationer med krav om høj sikkerhed for identitet, herunder primært til genstil-
ling af kodeord og accept af studiepladser.  Sidstnævnte udgør mere end 1 mio. 
årlige log-ins. 

Der er formentlig flere årsager til, at NemID ikke benyttes på læringsplatforme-
ne. Dels har der i lang tid før NemID været tradition for, at studerende blev op-
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rettet i lokale brugerdatabaser på institutionerne, som de forskellige studieadmi-
nistrative systemer er integreret mod, og dels har læringsplatformene brug for 
attributter, som NemLog-in ikke kan levere. En anden forklaring er, at sektoren 
lokalt benytter en række føderationsprotokoller, som ikke er understøttet af 
NemLog-in som fx CAS, PubCookie mv. En omlægning til det (nuværende) 
NemID vil formentlig hverken være praktisk eller økonomisk muligt, idet mange 
legacy-systemer skal ændres. Dels er behovet for det højere sikkerhedsniveau, 
som NemID kan tilbyde, ikke særligt udbredt for læringsplatforme. De traditio-
nelle løsninger baseret på brugernavne og kodeord har med andre ord været vur-
deret som tilstrækkelige. Endelig opfattes NemID-nøglekortet formentlig som en 
brugsmæssig barriere for den hyppige/daglige brug, som findes på området. Fle-
re universiteter har i forbindelse med NDIS-foranalyserne udtrykt, at såfremt 
næste generation NDIS kommer til at tilbyde en én-faktor løsning, da vil denne 
formentlig kunne erstatte en række institutionsspecifikke kodeord.  Dog er det 
en forudsætning, at CPR-numre i den forbindelse kan veksles til de lokale attri-
butter, som er nødvendige for de mange fagspecifikke systemer, som indgår i det 
lokale it-miljø. 

Endelig er der på området en del private, selvejende institutioner, som ikke er 
omfattet af NemLog-in’s udbud, og som derfor ikke kan blive tilsluttet. 

Universiteterne har siden 00’erne samarbejdet om en fælles single sign-on løs-
ning på tværs af universiteterne til at opnå adgang til forskningsbiblioteker, in-
ternationale tidsskrifter mm. Løsningen hedder Where Are You From (WAYF), 
og WAYF understøtter bl.a. NemID via en integration med NemLog-in. WAYF 
indgår i samarbejde med andre landes føderationer, og der eksisterer derfor i 
løsningen erfaring med samarbejde mellem føderationer, herunder inter-
føderationer9. 

Tjenester som er tilsluttet WAYF, kan i dag benytte NemLog-in som en Identity 
Provider via WAYF, som i den forbindelse omveksler NemLog-in’s tokens mod 
'egne' tjenester. Dette gøres alene for tjenester, som er drevet af eller for offentli-
ge myndigheder, som er dækket af aftalen vedrørende brug af NemLog-in. 

                                                 

9 Føderationer af føderationer. WAYF deltager i (og driver de tekniske installationer for) Kalmar2 
(www.kalmar2.org) såvel som eduGAIN (www.edugain.org), som er et globalt netværk af føderationer for 
forskning og uddannelse, som er under kraftig udvikling i disse år (p.t. mere end 40 deltagende lande). 
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Figur 4: Relation mellem WAYF og eksisterende NemLog-in-løsning 

 

Det skal her nævnes, at den nuværende log-out-funktionalitet og politik for 
NemLog-in giver anledning til udfordringer, idet anmodning om log-out alene 
gælder i det pågældende policy-domæne. Derfor kan det ikke garanteres, at log-
out-forespørgsler fungerer på tværs af domæner, selv om alle relevante politikker 
efterleves.  

WAYF har derfor foreslået, at næste generation NemLog-in etablerer et SAML-
endepunkt uden SSO, som viderestiller til NemID, men ikke etablerer SSO-
sessioner. Dette vil indbefatte en ændring af log-out-politikken. Alternativt kan 
en ændring af forbuddet mod automatiseret log-out løse problemet. 

Der er et mindre overlap mellem funktionalitet i NemLog-in og WAYF – og 
hvis NemLog-in3 kommer til at implementere funktionalitet til sammenhængen-
de log-in, som er et behov på det kommunale område, på miljøområdet og hos 
Moderniseringsstyrelsen, vil overlappet blive større.  

Den væsentligste forskel på NemLog-in og WAYF er, at WAYF formidler sek-
torspecifikke attributter, som alene vedligeholdes af institutionerne lokalt. Disse 
omhandler oplysninger som lokale brugernavne, kursusoplysninger, roller på 
institutionerne mv. – alt sammen oplysninger som ikke vedligeholdes i FBRS. 
Dertil kommer, at WAYF indgår i sektorspecifikke samarbejder, herunder også 
forbindelse til lignende infrastrukturer i udlandet. Dette er helt i overensstem-
melse med anbefalingerne i referencearkitekturen for brugerstyring, som blev 
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udarbejdet i forbindelse med Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-
2020.  

Hidtil har der ikke været nogen formel koordinering mellem de to løsninger, men 
det anbefales, at der tages skridt i den retning med henblik på at sikre en mere 
koordineret indsats, der kan sikre synergier og undgå gentagne udviklinger af den 
samme funktionalitet. 

Endelig har WAYF udtrykt en vision for, at Digitaliseringsstyrelsen organisato-
risk (og med NemLog-in som teknisk instrument) kunne udstikke en overordnet 
politik for danske føderationer, signere metadata og definere tværgående 'ad-hoc-
føderationer' baseret på tagging af tilsluttede tjenester og institutioner. Dette vil 
muliggøre/lette både ad-hoc føderationer såvel som 'interføderation' på tværs af 
allerede etablerede føderationsdomæner. Dette arbejde med governance og tek-
nisk forvaltning af føderationer ville dog forudsætte et betydeligt forøget antal 
årsværk i DIGST til forvaltningen, samtidig med at der endnu ikke er andre do-
mæner, der tydeligt har udtrykt dette behov. 

 

Figur 5: Illustration af centralt styrede ad-hoc føderationer 
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2.4.7 ATP 
I forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport er der modtaget nedenstående 
input fra ATP:  
 

Krav til Login  
Borgere i udlandet. Det skal være muligt at opfylde de europæiske eIDAS-krav. 
ATP har i erfaringsopsamlingen identificeret barrierer for fuld digital kommuni-
kation med borgere, der opholder sig i udlandet og modtager ydelser i forbindel-
se med anvendelsen af nuværende NemLog-in løsning. Koncernen har større 
kundegrupper i udlandet i ATP Livslang Pension, Udbetaling Danmark Familie-
ydelser og International Pension og Social Sikring (IPOS) med et større antal 
breve til borgere. ATP har i ordningerne ATP-livslang pension 16.500 borgere i 
udlandet, der modtager ydelser. Familieydelser har ca. 10.000 og IPOS har 
48.000. I alt sender ATP ca. 150.000 breve om året til disse modtagere, og tallet 
er stigende.  
 
Børn under 15 år. ATP har i dag egne løsninger, som håndterer børn under 15 år, 
men ATP ønsker, at den kommende NemLog-in løsning udvides til også at 
håndtere børn under 15 år.  
 
Erhvervsområdet: Anvendelse af NemID til borgere med CVR-nummer som attri-
but for personligt ejede virksomheder. Hvis denne løsning skal virke for ATP 
skal der udover CVR også etableres en SE-nr. attri-but. ATP ønsker ligeledes 
mulighed for at modtage et SE-nr. i SAML-billetten, så ATP ikke selv behøver 
have en egen vælg virksomhed/SE-nr. funktionalitet.  
 
ATP opbevarer ikke deciderede brugeroplysninger for de brugere, der benytter 
selvbetjeningsløsninger. Men som et element i opretholdelse af revisionsspor i 
forretningssystemerne, bliver alle brugere, som foretager login via NemLog-in, 
udstyret med et unikt brugerId, der genereres ved første henvendelse og derefter 
genbruges. BrugerId’et udgøres af et timestamp, der angiver tidspunkt for første 
login. For personligt NemID knyttes ATP-ID til værdien for PID, således at 
ATP-ID ved næste login kan genfindes med udgangspunkt i PID. Samme proces 
gennemføres efter login med medarbejdercertifikat, blot er vi her nødt til at an-
vende kombinationen af CVR-nr. og RID for at skabe en unik nøgle. Som tidli-
gere nævnt, så vil en af NemLog-in ændringerne bestå i, at værdien for PID an-
gives i feltet for RID. På tidspunktet for designet af bruger-databasen var det 
ikke et kriterium, at PID-værdier skulle kunne rummes indenfor RID-feltet, og ej 
heller at en sådan værdi, i kombination med et CVR-nr., ville unik. Derfor er det 
vigtigt, at vi sikrer os, at de eksisterende systemer kan håndtere de nye værdier, 
og at vi danner os en mening om, hvorvidt ’brugerId’et fortsat kan anvendes i 
revisionssporet.  
 
Krav til Signering  
ATP har pt. ikke yderligere krav til signering.  
 
Krav til Brugeradministration  
Mindre virksomheder: Der ønskes mere enkle tilmeldinger for fx enkeltmands-
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virksomheder og mindre virksomheder, hvor der gives rettighed til en samlet 
pakke, som dækker de flestes behov. Der er behov for nemmere adgang til dybe 
links til siden, hvor rettigheder tildeles og bedre hjælpe-vejledninger med guides 
og lign.  
 
Større virksomheder Her har løsningen mange fine muligheder, og det er et stort 
skridt at kunne selvadministrere og tilslutte nye løsninger.  
 

 Fremsøgning af brugeradministrator har tidligere været svært - det bør kun 
være ét klik væk.  

 Begreberne er komplekse og blandes sammen – f.eks. når der skal udpeges 
rettighed, vises privilegium med en uforståelig tekst. Her burde der i stedet vi-
ses teksten for rettigheden: Fx: ”Ret til at tilgå AUB”.  

 Det skal fortsat være muligt for administratorer at begrænse brugernes adgang 
til SE-numre i brugerrettighedsstyrings-systemet.  

 Der ønskes fortsat mulighed for at bruge WHOISLRA, som bl.a. anvendes af 
ASK til brug for deres ’SeSag’ løsning.  

Krav til Fuldmagt  
Digital Fuldmagt har følgende begrænsninger, som ATP gerne ser medtaget i 
NemLog-in:  
 

 Kun fuldmagt til offentlige selvbetjeningsløsninger. Man kan for nuværende 
kun tildele fuldmagter til selvbetjening i offentlige myndigheders systemer. Der 
er ikke mulighed for at skrive en fritekst om en begrænset fuldmagt om f.eks. 
alene klagemulighed for afgørelser.  

 Ingen mulighed for fuldmagt til specifikke forretningsobjekter. Digital Fuld-
magt tilbyder for nuværende kun såkaldte ”basale” fuldmagter. Det betyder, at 
der ikke kan gives fuldmagt om f.eks. en specifik sag, en specifik ydelse eller 
andre forretningsobjekter. Fuldmagtshaver vil således have adgang til alle in-
formationer og handlinger på den selvbetjeningsløsning, som fuldmagtsgiver 
giver fuldmagt til. Hvis myndighedens selvbetjeningsløsning understøtter det, 
kan man dog godt kunne opsætte begrænsede fuldmagter til at gælde f.eks. an-
søgninger om ydelser, men ikke nødvendigvis automatiserede partshøringer.  

 Ingen mulighed for notifikation eller afhentning af relevante fuldmagter. Alle 
digitale fuldmagter ligger i Digitaliseringsstyrelsens løsning og er kun tilgænge-
lig ved opslag. Løsningen tilbyder ikke for nuværende, at ATP kan hente rele-
vante fuldmagter ned i egne systemer, som herefter kan agere på dem automa-
tisk.  

 Ingen håndtering af udlændinge uden NemID. Udenlandske borgere vil ikke 
kunne oprette en fuldmagt i Digital Fuldmagt, da NemID kræver et dansk 
CPR-nummer.  

Generelle uhensigtsmæssigheder ved den fællesoffentlige fuldmagtsløsning  

 Brugervenligheden i løsningen er ikke optimal, hvilket primært skyldes, at løs-
ningen er baseret på NemLog-in. Dette betyder, ved mere simple digitale løs-
ninger formentlig vil det være mere omstændeligt at oprette fuldmagten end at 
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udfylde selve ansøgningen.  

Security token service:  
ATP har pt. ikke yderligere krav til Security token service, men ønsker at gøre 
brug af løsningen bl.a. til sikre webservice.  
 
Tilslutningsadministration  
Nuværende løsning har mange fine muligheder med til at tilslutte, ændre eller 
fjerne metadatra for IT-systemer., og det er et stort skridt at kunne tilslutte nye 
løsninger for os og vores leverandører. Efter lancering af seneste NemLog-in 
manglede adgang til nyt testmiljø og viden om, hvordan dette benyttes. Der er 
derfor behov for at have test- CPR/CVR/SE-nr./P-numre, som kan bruges i 
forbindelse med test af NemID og NemLog-in.  
 
ATP ønsker mulighed for at rollen: ’Tester’ kan logge ind med NemID, så de 
kan teste et vilkårligt CPR/CVR/SE-nr./P-nr.  
 
ATP ønsker mulighed for at rollen: ’Tester’ kan logge ind med NemID, så de 
kan tildele privilegier, som findes i produktion.  
 
ATP ønsker – til brug for intern overvågning at få autentificeret en teknisk bru-
ger, via fiktivt CPR/CVR-nr SE-nr./P-nr og uden brug af nøglekort.  
 
Til brug i udviklingsprojekter er der behov for at kunne få tilsendt SAML billet 
til vilkårligt ENDPO-INT/miljø, så IT-teknikere dynamisk (for hver session 
eller Log ind) kunne tildele privilegier og CPR/CVR/ SE-nr./P-nr. Vi skal kun-
ne få tilsendt SAML-billet til vilkårligt endpoint/miljø uden forudgående regi-
strering i NemLog-ins administrationsværktøj. Serviceprovider indtaster alle rele-
vante oplysninger (metadata) på en webside, hvorefter SAML-assertion afsendes 
”fra” websiden.  
 
Øvrige Krav  
 
Migrering  
ATP kalder i dag både NemLog-in FBRS og forgængeren Virk BRS, da det var 
frivilligt for brugeradministratoren, at godkende de nye betingelser, da ATP 
overgik til NemLog-in FBRS. Det betyder, at ATP har behov for en konverte-
ring i forbindelse med lancering af det nye NemLog-in. Kravet om ny accept af 
betingelser for brugeradministrator og fjernelse af eksisterende privilegier gav 
mange opkald i kundeservice og negativ omtale af NemLog-in. Nyt NemLog-in 
bør gennemføres, så brugerne ikke mister eksisterende privilegier og krav om ny 
accept.  
Deadlines for fx NemLog-in blev udskudt flere gange inden lancering NemLog-
in FBRS – det gav usikkerhed hos de involverede og problemstillinger med res-
sourcer. 
 
Behov for brugervenlighed.  
ATP har identificeret et behov for en brugervenlig løsning til fuldmagter (både 
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mellem personer og til firmaer, f.eks. revisorer). ATP foreslår, at alle relevante 
målgrupper inddrages i de indledende brugeranalyser, så deres forskelligartede 
behov afdækkes. Den nuværende løsning har en høj kompleksitet på virksom-
hedssiden, og det giver udfordringer for mindre virksomheder.  
 
Kommunikation  
Der har været udtrykt behov for udarbejdelse af en kommunikationsplan tidligt i 
projektet herunder vejledninger og uddannelsesmateriale på NemLog-in. Frem-
adrettet vil dette være et oplagt område at sætte ind således, at tilstrækkeligt vej-
ledningsmateriale/guides foreligger i god tid inden lancering.  
 
Samspil med interessenter. Hovedbudskabet i erfaringsopsamlingen vedr. 
samspil med interessenter på support er:  

 Behov for en mere forpligtende driftshåndbog med NemID/NemLog-in og de 
øvrige offentlige komponenter (fx tilsvarende den ATP har med borger.dk). 
F.eks. nødprocedurer, når NemID ikke virker, da NemID er indgangen til alle 
offentlige løsninger.  

 Øget fokus på support i forhold til iværksættelser og fejlhåndtering.  

 Udfordringer med IT leverandører og tilslutning af ordninger i det nuværende 
setup.  

2.4.8 Øvrig statslig anvendelse af NemLog-in 
Andre statslige myndigheder anvender NemLog-in, og Digitaliseringsstyrelsen er 
ikke bekendt med planer om anvendelser, der indebærer krav ud over dem, der 
er nævnt ovenfor. 

I dette afsnit gennemgås på overordnet niveau øvrige statslige myndigheders 
anvendelser. Det bemærkes, at der ikke er foretaget en systematisk analyse af den 
øvrige statslige anvendelse. Nedenstående er blot nedslagspunkter:  

 Forsvarsministeriet: brug af NemID/NemLog-in i hjemmeværnet. 

 Kirkeministeriet: brug af NemID/NemLog-in for folkekirkens ansatte og til 
menighedsrådsmedlemmer. 

 Udlændingeområdet: her kan der være behov for, at udlændinge kan få øget 
adgang til danske tjenester. Det er dels håndteret under eIDAS-forordningen, 
dels vil det kunne løses med ændrede udstedelsesregler for NemID, hvilket ik-
ke påvirker NemLog-in. 

Umiddelbart giver ovenstående gennemgang ikke anledning til fremtidige forret-
ningsbehov eller ændringer vedr. NemLog-in3. 

2.4.9 Offentlige myndigheder der ikke anvender NemLog-in 
Der er en række offentlige myndigheder, der ikke anvender NemLog-in. Neden-
stående oversigt over disse er ufuldstændig, da det i NemLog-in ikke registreres, 
hvem der undlader at bruge løsningen. 
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Listen er en blanding af både borger- og medarbejderrettede løsninger: 

 Arbejdstilsynet  

 Danmarks Nationalbank 

 Digitaliseringsstyrelsens ”Nemkonto” 

 Domstolsstyrelsen 

 Fødevareministeriet 

 Integrationsministeriet 

 Miljøstyrelsen 

 Naturerhvervsstyrelsen  

 Politi 

 Socialstyrelsen 

 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

 Sundhedsstyrelsen 

Listen er med forbehold, da nogle af myndighederne godt kan have skiftet over 
til NemLog-in, uden at NETS har registreret det. Derudover kan man som myn-
dighed have flere løsninger, der kører via NETS eller NemLog-in. 

Nogle myndigheder benytter givetvis KMD’s NemAdgang log-inløsning til log-
in. Hvor mange det drejer sig om, vides ikke. 

2.5 Private og semioffentlige virksomheder 
I dette afsnit afdækkes ønsker og behov i forhold til private og semioffentlige 
virksomheders adgang til elementer i NemLog-in3. 

Ønsker og behov omfatter private og semioffentlige virksomheders egne ønsker 
om adgang til elementer i NemLog-in3. Desuden indgår myndigheders ønsker og 
behov som tjenesteudbydere og ressortansvarlige. Endelig indgår borgeres og 
virksomheders ønsker og behov som brugere af tjenester udbudt af private og 
semioffentlige virksomheder. 

En række private virksomheder udfører opgaver for det offentlige. Det gælder fx 
private aktører på sundhedsområdet, som er private virksomheder, men som set 
fra et borgerperspektiv er offentlige, fx praktiserende læger. Andre eksempler er 
arbejdsløshedskasserne og selvejende institutioner på undervisnings- og social-
områderne. 

 
Desuden er nogle virksomheder organiseret som private virksomheder, men ejet 
af det offentlige. Det gælder fx ATP, der både er en myndighed/offentlig organi-
sation og en privat virksomhed. Andre eksempler er aktieselskaber mv., der er 
offentligt ejet, fx DSB og forsyningsselskaber. 

Private og offentlige tjenester har forskellige løsningsmodeller for identitet og 
log-in, hvilket har konsekvenser for brugeroplevelsen: 
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- Brugerne kan ikke anvende NemID i nogle af de situationer, hvor det 
opfattes som naturligt, fx i forbindelse med adgang til den praktiserende 
læges tjeneste (de praktiserende læger skal som private erhvervsdrivende 
betale for at anvende NemID til adgang til deres tjenester, og nogle har 
derfor fravalgt dette). 

- I de brugssituationer hvor brugerne anvender tjenester fra både det of-
fentlige og fra private i en tæt sammenhæng, oplever brugerne, at der skal 
logges ind flere gange med let forskellige brugerdesigns. Eksempler på 
sådanne brugssituationer er fx indsigt i skatteforhold i sammenhæng med 
indblik i bankkonti og lønsedler (i e-Boks) og sundhedsforhold med ad-
gang til sundhed.dk, en praktiserende læge og en privat sundhedsforsik-
ring. 

Den sandsynligvis mest udbredte brugssituation er adgangen til Digital Post/e-
Boks, hvor Digital Post er en offentlig tjeneste, der anvender NemLog-in og har 
single-sign-on til offentlige tjenester, mens adgangen til (stort set) samme post-
kasse gennem e-Boks sker gennem NemAdgang. 

2.5.1 Arbejdsmarkedsområdet 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) finder det afgørende, at a-
kasserne får mulighed for at anvende NemLog-in3. Ifølge STAR er der et øget 
behov for, at borgerne, særligt medlemmer af arbejdsløshedskasserne, kan fore-
tage sømløse brugerrejser mellem de forskellige aktørers selvbetjeningsløsninger, 
herunder:  

 Arbejdsløshedskassernes individuelle selvbetjeningsløsninger. 

 Kommunernes og jobcentrenes egne selvbetjeningsløsninger på kommu-
nens egne hjemmesider og på Borger.dk. 

 De fælles, herunder obligatoriske selvbetjeningsløsninger, som STAR stiller 
til rådighed på Jobnet.dk. 

Der er i a-kassemedlemmernes dagligdag en række eksempler på, at brugerrejser-
ne mellem arbejdsløshedskassernes selvbetjeningsløsninger og Jobnet besværlig-
gøres af, at arbejdsløshedskasserne ikke aktuelt kan anvende NemLog-in på 
grund af deres status som private virksomheder. Der gives her to eksempler: 

1. Tilmelding som jobsøgende 

Når et medlem af en arbejdsløshedskasse bliver ledig, og ønsker at modtage 

dagpenge fra sin arbejdsløshedskasse, skal den pågældende efter reglerne i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tilmelde sig jobcentret som jobsøgen-

de. Det gør personen ved at logge på Jobnet via NemLog-in ved hjælp af 

brugernavn, adgangskode og engangsnøgle fra sit NemID-nøglekort. 

Når personen har tilmeldt sig som jobsøgende på Jobnet, skal den pågælden-

de udfylde en ledighedserklæring digitalt i arbejdsløshedskassens selvbetje-

ningsløsning. Personen skal dog først logge på arbejdsløshedskassens selvbe-

tjeningsløsning med NemID, dvs. personen skal indtaste brugernavn, ad-
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gangskode og engangsnøgle fra sit NemID–nøglekort, også selvom personen 

i forvejen er logget på fx Jobnet eller Borger.dk. 

 

2. Dokumentation af jobsøgning  

Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse skal hver måned udfylde et 

dag-pengekort digitalt i arbejdsløshedskassens selvbetjeningsløsning for at 

modtage dagpenge for den pågældende måned. 

De ledige medlemmer skal endvidere dokumentere deres jobsøgning i den 

digitale joblog på Jobnet (i det omfang den enkelte arbejdsløshedskasse ikke 

har egen digital joblog). 

Også i denne sammenhæng besværliggøres brugerrejsen mellem arbejdsløs-

hedskassens selvbetjeningsløsning og Jobnet som følge af forskellige log-in-

løsninger. 

Flere af arbejdsløshedskasserne har log-in-fællesskab med et fagforbund. A-
kasserne ønsker at bevare muligheden for at have fælles log-in-løsning med deres 
fagforbund. Arbejdsløshedskasserne ønsker derfor, at også fagforbundene kan få 
adgang til at anvende NemLog-in, således at medlemmerne (borgerne) kan fore-
tage sømløse brugerrejser mellem fagforbundet, arbejdsløshedskassen, Jobnet, 
Borger.dk og andre offentlige løsninger. 

2.5.2 Sundhedsområdet 
Som nævnt er der en række private aktører på sundhedsområdet, som udbyder 
tjenester, og hvor en af betingelserne for at opnå sømløse brugerrejser er, at også 
disse private aktører kan anvende NemLog-in (og NemID på mere gunstige vil-
kår end nu). 

De private aktører tilbyder også tjenester, der kræver adgangsstyring, fx patien-
ters adgang til at kommunikere sikkert, til at se de praktiserende lægers journaler 
og udvalgte sundhedsdata samt til at booke tider. De private aktører skal betale 
for brug af NemID til tjenester, og kun nogle af aktørerne bruger derfor NemID 
til sikker identifikation. De private aktører kan ikke bruge NemLog-in, hvilket i 
en række sammenhænge har voldt store udfordringer inden for domænet i for-
hold til aktivering af det private marked. Et eksempel er ”Webapoteker”, som 
Sundhedsstyrelsen netop har haft i licitation, og som to private virksomheder har 
vundet. Disse skal inden for 12 mdr. levere en løsning, der via offentlige autenti-
fikationsstandarder (SAML / IDWS) skal koble op mod FMK, hvilket ikke er 
muligt pga. denne begrænsning i NemLog-in. 

For borgerne betyder dette, at der ikke er single sign-on i en brugerrejse mellem 
forskellige tjenester på sundhedsområdet. 

2.5.3 Skole-, undervisnings- og socialområderne 
På undervisningsområdet varetages opgaver af en lang række private virksomhe-
der og selvejende institutioner. 
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Nogle fri- og efterskoler anvender Skoleintra og Forældreintra svarende til folke-
skolerne, og det er ikke afdækket, i hvor stort omfang disse institutioner i øvrigt 
har løsninger, der kræver adgang med NemID. 

De selvejende institutioner formodes at være omfattet af NemLog-in (jf. Ud-
budsbekendtgørelsen), i det omfang de skal anvende log-in med NemID. 

Det samme gælder for private institutioner på socialområdet. 

2.5.4 Andre områder 
Også i høringen vedrørende næste generation af NemID, som omtales nedenfor, 
indgår ønsket om, at private tjenesteudbydere kan anvende NemLog-in.10 

”Interessenternes fremtidige forretningsmæssige behov  

Flere høringssvar peger på behovet for single sign-on på tværs af 

alle offentlige tjenesteudbydere. Der nævnes desuden et behov 

for, at private tjenesteudbydere kan koble sig på single sign-on.” 

Høringsnotat (forår 2014) s. 5 [HØR] 

2.5.5 Anvendelse af NemLog-in for private virksomheder 
Ved sidste udbud af NemLog-in (2010) blev det sikret, at en række navngivne 
selvejende institutioner og ATP kunne anvende NemLog-in. 

ATP blev eksplicit omfattet i udbudsbekendtgørelsen både som myndighed og 
virksomhed (”ATP, ordninger administreret af ATP og ordninger mv. hvortil 
ATP leverer teknisk/administrative ydelser”). Selvejende institutioner blev også 
nævnt med henvisning til en konkret liste. 

Der er således præcedens for at omfatte andre end offentlige myndigheder i 
NemLog-in-løsningen. 

I første omgang er der ønske om, at private virksomheder kan indgå i NemLog-
in’s log-in-fællesskab (single sign on), så der kan foretages sømløse brugerrejser 
mellem private og offentlige selvbetjeningsløsninger.  

                                                 

10 Høringsnotat fra offentlig høring af NemID dateret 25. august 2014, side 5: 

”Der nævnes desuden et behov for, at private tjenesteudbydere kan koble sig på single sign-on.” 
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Der er i denne analyse gennemført interviews med to relevante brancheorganisa-
tioner for at høre deres input til forretningsbehov og ønsker, såfremt infrastruk-
turen åbnes for private tjenesteudbydere. 

2.5.6 Interview med udvalgte private tjenesteudbydere 
Interview med Forsikring & Pension (F&P) d. 16. juni 2016. Primære pointer: 

 F&P’s medlemmer skelner i praksis ikke mellem løsningerne NemLog-in, Ne-
mID og Digital Post. 

 F&P’s medlemmer har primært behov for CPR som identifikationsnummer. 
Men der er også behov for håndtering af brugere, der ikke har CPR, herunder 
særligt udlændinge der har optjent pension i Danmark. 

 Der er ønske om, at SSO også gælder erhvervsområdet. F&P’s medlemmer har 
naturlige links til offentlige sider og finder SSO meget attraktivt. Det er vigtigt, 
at brugerne er med, så de ikke bliver utrygge ved SSO-funktionalitet, der kan 
opleves som om, at der ikke er sikkerhed i autentifikationen.  

 F&P’s medlemmer er meget interesserede i fuldmagtsløsningen, som de gerne 
ser udvidet til også at være en oversigt over afgivne samtykker til private og of-
fentlige parter. De kan især bruge et scenarie, hvor brugerne giver selskaberne 
fuldmagt til at hente lægeerklæringer. Det ”offentlige stempel” vil øge tilliden 
til indhentede fuldmagter. Hvis løsningen skal virke, skal det tænkes ind i en 
brugerrejse, hvor afgivelse af fuldmagt kan integreres i et naturligt flow hos sel-
skabet. Sikkerheden skal være baseret på 2-faktor-signering og gerne i PDF. I 
Hvert fald skal lægerne kunne læse fuldmagterne og verificere signaturen. 
Skrækscenariet er, at de enkelte lægesystemer laver decentrale halvproprietære 
løsninger, der giver et stort integrationsarbejde. Dette er eksempelvis sket for 
Digital Post angiveligt fordi e-Boks er for dyr for læger, der agerer som private. 

 Der er et ønske om understøttelse af flere sikringsniveauer, så det ikke er nød-
vendigt med 2-faktor-log-in for mindre konfidentielle oplysninger. Et konkret 
forslag er at verificere en social elektronisk identitet som LinkedIn/Facebook 
med NemID, hvorefter den sociale elektroniske identitet kunne bruges på et 
lavere sikringsniveau. 

 Der er et ønske om, at myndigheder ikke sender digital post direkte til en med-
arbejder, men sender til virksomheden, som så skal have adgang hertil igennem 
NemLog-in.  

Interview med Finansrådet d. 21. juni 2016. Primære pointer: 

 Finansrådets medlemmer ser kun behov for SSO i begrænsede situationer. Det 
er herunder væsentligt, at der etableres klare domæner for, hvem der kan indgå 
i en SSO, og at domænet er klart beskrevet for brugeren. 

 STS-komponenten kan eventuelt anvendes til at hente oplysninger fra fx 
SKAT. 

Interview med Dansk Erhverv d. 9. august 2016. Primære pointer: 
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 Dansk Erhvervs medlemmer på sundhedsområdet ser et stort behov for, at 
sundhedsdata kan udveksles på tværs af offentlige og private løsninger. Dette 
for at sikre, at sundhedspersonale og patienter kan få færre hindringer i de digi-
tale sagsgange. Særligt er brugerrejser for både læger og patienter på tværs af 
offentlige og private afdelinger problematiske.   

 For patienter giver det ikke mening, at der er forskellige digitale brugeroplevel-
ser, afhængigt af om leverandøren af en sundhedsydelse er offentlig og privat, 
og dette bør afspejles i den bagvedliggende infrastruktur.   

 Dansk Erhvervs medlemmer på sundhedsområdet ser muligheder i single sign 
on (SSO) ift. sundhedspersonale, der i forvejen har lovhjemmel til at læse pati-
entdata ifb. med behandling og patienter, kan tilgå de relevante databaser på 
baggrund af en generel tilladelse inden for et SSO-domæne af sundhed  

 Dansk Erhvervs medlemmer på transport og handelsområdet ser også mulig-
heder i single sign on (SSO). Fx som en form for tilvalgsordning, hvor klynger 
af tjenester kan danne SSO-domæner, og hvor også borgerne kan få mulighed 
for at vælge, hvorvidt de ønsker SSO mellem forskellige tjenester.   

 Dansk Erhvervs medlemmer ser potentiale i at anvende fuldmagtløsningen til 
fx at være et katalog over afgivne samtykker. I dag gives der samtykke flere for-
skellige steder i et patientforløb, hvorfor Dansk Erhvervs medlemmer på 
sundhedsområdet ser et behov for, at samtykke kan udveksles på tværs af of-
fentlige og private løsninger, således at der ikke bedes om det samme samtykke 
flere gang. Dansk Erhvervs medlemmer på transport og handelsområdet ud-
trykker ligeledes behov for et samlet dashboard med afgivne samtykker. Dette 
kan understøtte en brugercentrisk sikkerhedsmodel, hvor brugeren har ejer-
skab, overblik og kontrol over sine data.  

 Dansk Erhvervs medlemmer på sundhedsområdet ser ligeledes potentialet i at 
anvende fuldmagtsløsningen ift. afgivne samtykker, patienter giver undervejs i 
deres patientforløb fra almen praksis til sygehuse. 

 Medlemsvirksomheder (fx Revisorer) har i dag oplevet en række digitale udfor-
dringer med at agere på vegne af deres kunder (fx når en revisor har fuldmagter 
til at indberette fra hundredevis af virksomheder). 

 Dansk Erhverv ser endvidere et potentiale i, at danske ehandelssider kan få 
verificeret udenlandske brugeres identitet via den gateway, som bygges til at 
understøtte eIDAS-forordnings krav om anerkendelse af andre EU-borgeres 
eID. 

 For at understøtte øget privacy, ser Dansk Erhverv umiddelbart et potentiale i 
kunne differentiere, hvilke oplysninger der medsendes i SAML-billetten til pri-
vate tjenesteudbydere. På denne måde vil man kunne oplyse enkelte attributter, 
fx alder og køn, men ikke navn og adresse. Dette kan muligvis åbne for nye 
forretningsmodeller baseret på den sikre identitet i NemID. 
 

2.5.7 Behov for brugervenlighed 
Der er et generelt behov for øget brugervenlighed i den fællesoffentlige digitali-
sering. Behovet er blandt andet italesat i Digitaliseringsstrategien og i Digitalise-
ringsstyrelsens og Erhvervsstyrelsens LAAK-projekt (Lettere anvendelse og ad-
ministration af fællesoffentlige komponenter). 
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For NemLog-in3 er der således et stærkt ønske om at øge brugervenligheden. 
Der gennemføres en særskilt analyse, som kan se på, hvordan brugervenligheden 
øges i samspil med NDIS. 

2.6 Generelle input fra den offentlige høring om NDIS 
(forår 2014) 
Der peges i den offentlige høring i forbindelse med den kommende NDIS-
løsning til erstatning for det nuværende NemID (foretaget i 2014) på en række 
forhold, der har betydning for NemLog-in. Følgende forhold fra høring lægges 
til grund som gældende forretningsønsker vedr. NemLog-in3: 

 Behov for brugervenlighed. Vigtigt at arbejde med brugervenlige løsninger 
og brugerrejser, der går på tværs af flere løsninger. 

 Behov for høj sikkerhed. 

 Behov for en mere fleksibel og modulær fremtidig løsning. Her nævnes uaf-
hængighed af teknologiske platforme, udstrakt anvendelse af internationale, 
leverandøruafhængige standarder og åbne (dvs. publicerede) grænseflader, 
som frit kan udnyttes af leverandører til at bygge løsninger op imod infra-
strukturen.  

 Behov for en enklere fuldmagtsløsning. Det skal være enklere at udstede en 
fuldmagt til at lade sig repræsentere, og det bør være muligt for den, der ud-
steder fuldmagter, at slå op i et centralt register, hvor alle gyldige fuldmagter 
er registreret. Især for administratorer af medarbejdersignaturer er der et øn-
ske om at kunne skabe et lettere overblik over fuldmagter udstedt ved hjælp 
af medarbejdersignaturer, som den pågældende administrerer, og at kunne 
tidsbegrænse fuldmagter ved at forsyne dem med en udløbsdato. Endeligt 
efterspørges en mulighed for at begrænse fuldmagter funktionelt, så de kun 
gælder et afgrænset antal funktioner (fx et begrænset antal tjenesteudbydere 
eller kun ID og ikke signatur). 

 Behov for at danske eID og digitale signaturløsninger koordineres med in-
ternationale initiativer, international lovgivning (først og fremmest EU), in-
ternationale standarder og den teknologiske udvikling, som den afspejles på 
internationale markeder. 
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3. Opsummering af primære 

forretningsbehov og ønsker til NemLog-

in3  
 

Analysen af fremtidige forretningsbehov inden for de seks domæner har over-
ordnet vist, at der er en række gennemgående temaer, som ønskes understøttet i 
NemLog-in3. Det drejer sig om følgende (ikke i prioriteret rækkefølge): 

1. Øget brugervenlighed 

Der er et stærkt ønske om at øge brugervenligheden i NemLog-in3. Øget bru-
gervenlighed skal tænkes i samspil med særligt NDIS, men også andre løsninger. 

Brugervenligheden kan øges på flere måder, blandt andet ved: 

 SSO på tværs af offentlige og private domæner. 

 Et samlet sted at administrere rettigheder. 

 En konsolideret tilslutningsproces/vilkår ved anvendelse. 

 Optimere den grafiske brugergrænseflade (tekst, design mv). For FBRS kunne 
dette bestå i en segmentering, således at der tilbydes en simpel brugergrænse-
flade til små virksomheder med enkle behov og en mere kompleks bruger-
grænseflade til virksomheder med mere avancerede behov. 

 Fuldmagt [borgervendte]. 
 

2. Mere granuleret brugerrettighedsstyring i FBRS 

Der er formuleret ønske om, at virksomhederne og tjenesteudbyderne kan få 
flere muligheder i FBRS’en mod forskellige virksomhedstyper, således at fx store 
virksomheder kan have forskellige administratorroller i et system. Dette ønske er 
også i høj grad relevant, såfremt der på et tidspunkt skal arbejdes på at anvende 
den fællesoffentlige FBRS til at understøtte SKAT’s virksomhedsvendte bruger-
rettighedsstyring. 
 
3. Yderligere anvendelse og granuleret brug af fuldmagt 

Der er udtrykt ønske om, at fuldmagtsløsningen kan understøtte mere detaljere-
de fuldmagtsafgivelser, fx læseadgang til bestemte sager. 

Endvidere er der behov for, at flere selvbetjeningsløsninger fremover benytter 
sig af fuldmagtskomponenten. Dette kan evt. ske ved hjælp af en bølgeplan for 
tilslutning til komponenten samt en analyse af mulighederne for fællesoffentlige 
løsninger til håndtering af samtykker.  

4. Føderation mellem lokale brugerrettighedsdomæner 
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Der bør kunne understøttes en føderation af allerede etablerede og fremtidige 
STS-domæner i regi af NemLog-in3 (security tokens på tværs af fx sundhed og 
miljø via NemLog-in3). Dette vil sikre, at der kan udveksles oplysninger mellem 
disse domæner på en sikker måde til understøttelse af sammenhængende bruger-
rejser på tværs af domæner.  

Hertil kommer muligheden for at store organisationer skal kunne anvende deres 
lokale brugerrettighedsløsninger (fx AD eller IdM-system) til at administrere 
deres medarbejderes adgange, også i offentlige løsninger. Dette kan enten ske 
ved føderation eller service enabling af FBRS. 

5. Åbning af infrastrukturen for private tjenesteudbydere 

Infrastrukturen ønskes åbnet for private tjenesteudbydere med det primære for-
mål at skabe sømløse brugerrejser på tværs af offentlige og private løsninger. 

Analysen lægger til grund, at NemLog-in3 primært designes for at tilgodese de 
offentlige parters behov og ønsker. Derfor lægges der op til, at hvis private tjene-
steudbydere kan benytte løsningen, vil det være positivt, men der laves som ud-
gangspunkt ikke større specialtilpasninger for at imødekomme eventuelle behov 
og ønsker hos private tjenesteudbydere. 

Understøttelse af private tjenesteudbydere kan medføre behov for nye moduler i 
NemLog-in til håndtering af betaling og særlige vilkår for private fx i forhold til 
modtagelse af CPR-nummer. 

6. Integration til NDIS og eIDAS 

NemLog-in3 skal udvikle nye integrationer til NDIS-løsningen og den kommen-
de eIDAS-gateway.  

 
7. Teknologisk opdatering og fremtidssikring 
 

 Serviceopdatering af profiler som OIOSAML, OIO IDWS mv. 

 Udvikling af nye profiler (med tilhørende snitflader) baseret på OpenID Con-
nect mv.  

 Bedre understøttelse af mobile Apps, rige klienter og andre typer enheder (fx 
telemedicinsk udstyr), der skal agere på vegne af en bruger.  
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4. Konklusion af forretningsbehov og 

ønsker til NemLog-in3  

I dette afsnit konkluderes overordnet på de primære forretningsbehov. 

 

Den primære konklusion er, at de syv forretningsbehov som der peges på i fore-
gående afsnit, skal understøttes i NemLog-in3. 

Analysens afsnit peger endvidere på følgende forhold, som lægges til grund for 
videreudviklingen af NemLog-in3: 

 Organisk videreudvikling af løsningen. Der er ikke behov for at bygge en ny 
løsning op fra bunden. NemLog-in3 skal baseres på den nuværende løsning, 
hvorfra der skal ske en løbende videreudvikling.  

 Der er et stort overlap af forretningsbehov mellem de forskellige domæner 
undersøgt i denne analyse. Dette forhold underbygger, at der er en stor kerne 
af sammenfaldende fællesoffentlige behov, hvilket er et stærkt argument for at 
bygge NemLog-in3 fællesoffentligt. 

 Stabile snitflader. Ændringer i NemLog-in3 skal tage hensyn til de eksisterende 
snitflader, således at integrationsomkostningerne hos tjenesteudbyderne så vidt 
muligt minimeres.  
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5. Bilag 1: Overblik over funktioner i den 

eksisterende løsning  

5.1 NemLog-in/Web SSO 
NemLog-in/Web SSO-komponenten leverer en gratis log-in tjeneste, hvormed 
borgere og medarbejdere i virksomheder eller myndigheder kan logge på offent-
lige selvbetjeningsløsninger og portaler som eksempelvis Borger.dk, Virk.dk, 
Sundhed.dk og Danmarks Miljøportal mv. 

NemLog-in må kun anvendes til løsninger udbudt af offentlige myndigheder, 
hvor det til gengæld er et krav11 om at benytte NemLog-in for nationale tjenester 
med behov for sikker identifikation. Ved brug af NemLog-in slipper den enkelte 
myndighed for at udvikle og vedligeholde sin egen log-in tjeneste, herunder inte-
grationen med eksempelvis Nets DanID’s tjenester. Desuden får brugeren single 
sign-on til de it-systemer, der er tilsluttet NemLog-in, hvilket er en nødvendig 
forudsætning for de offentlige portalers integration af tjenester (link- og iFrame 
integration). 

NemLog-in SSO-komponenten realiserer en vigtig arkitekturmæssig dekobling 
mellem tjenesterne på den ene side og udbydere af eID på den anden side, hvil-
ket giver en stor fleksibilitet og mulighed for at udvikle økosystemet uden at på-
virke tjenesternes integrationer. Dette har eksempelvis været udnyttet ved over-
gangen fra NemID Java til JavaScript-løsningen samt ved indførsel af mulighe-
den for at logge ind med privat NemID i erhvervsøjemed. Med næste generation 
NDIS, hvor der forventes mulighed for flere eID-leverandører og mekanismer 
med forskellige sikringsniveauer, vurderes denne arkitekturmæssige dekobling 
som kritisk at bibeholde i NemLog-in3. 

                                                 

11 Jævnfør eDag 3 kravene. 
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Figur 6: NemLog-in/Web SSO 

Der er i dag ca. 260 løsninger (tjenesteudbydere) tilsluttet NemLog-in. 

5.2 NemLog-in/Signering 
Formålet med signeringstjenesten er at tilbyde myndigheder en fælles, digital 
løsning, hvormed man kan indhente en digital signatur fra en bruger på en aftale-
tekst eller indberetning. Herved sikres efterfølgende en høj grad af sporbarhed 
og teknisk dokumentation for underskriften.  

Ved at anvende signeringstjenesten slipper it-systemudbydere for selv at etablere 
en brugergrænseflade til signering samt for at validere signaturen og etablere en 
sikker logning af signaturbeviset. Signeringstjenesten gør det således nemmere og 
billigere at digitalisere områder, hvor man normalt ville bede borgere og virk-
somheder om papirbaseret underskrift, og hvor der er behov for høj troværdig-
hed og dokumentation omkring, hvad der blev underskrevet af hvem og hvor-
når. NemLog-in’s signeringstjeneste består af to komponenter, som frit kan an-
vendes af myndigheder (og it-leverandører på vegne af myndigheder): 

 Der tilbydes en webapplikation, som står for alt arbejde med at få indhentet en 
underskrift via brugerens browser. Denne løsning er henvendt til browser-
baserede applikationer og fungerer ved at disse foretager et redirect af browse-
ren til signeringstjenesten, som gennemfører et signeringsflow, og herefter fo-
retager et redirect tilbage til applikationen (til en URL valgt af denne). 

 Der tilbydes en webservice, som kan bruges til at validere en indhentet signatur 
fra en bruger (på XML dSig format) samt logge et signaturbevis. Webservicen 
er beregnet til applikationer, som selv står for brugerinteraktionen i forbindelse 
med indhentning af brugerens signatur (f.eks. rige klienter), og som blot vil an-
vende signeringstjenesten til validering og logning. 
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Det er i signeringstjenesten muligt både at underskrive med privat NemID samt 
med en NemID-medarbejdersignatur. Der foretages ca. 10.000 signeringer om  
dagen. 

5.3 NemLog-in/Brugeradministration (FBRS = fælles 
brugerrettighedsstyring) 
NemLog-in FBRS er som forgængeren Virk BRS en rollebaseret brugeradmini-
strationsløsning, hvormed virksomheder og myndigheder kan administrere deres 
medarbejderes rettigheder til de offentlige selvbetjeningsløsninger, der er tilslut-
tet NemLog-in. Man kan tænke på det som et fællesoffentligt brugerkatalog, 
hvor hver virksomhed kan udpege et antal brugeradministratorer, der så tildeler 
medarbejderne i virksomheden de relevante rettigheder. Der er endvidere mulig-
hed for, at rettigheder kan delegeres til andre organisationer (såkaldte erhvervs-
fuldmagter).  

Myndighedsløsningerne definerer selv de løsningsspecifikke rettigheder (kaldet 
privilegier), som ønskes administreret via FBRS. 

Hovedfordelene ved FBRS er dels, at den enkelte myndighed ikke behøver at 
udvikle en brugeradministrationsløsning som en del af sine selvbetjeningsløsnin-
ger, og dels at virksomhederne kan administrere medarbejdernes adgange på 
tværs af mange myndighedsløsninger ét centralt sted, og derved kan få et lettere 
overblik og en ensartet administrationsoplevelse. 

 Der er i dag ca. 250.000 virksomheder/myndigheder oprettet som brugerorga-
nisation. 

 Der er et ønske om at gøre rettighedstildelingen mere granuleret. 

 Supportfunktionen ligger hos Erhvervsstyrelsen (Virk.dk), men DIGST betaler 
2.5 mio. årligt til den. 

5.4 NemLog-in/Administration (CSS) 
NemLog-in’s administrationskomponent (CSS) er en selvbetjeningsløsning, der 
henvender sig til de it-systemudbydere (myndigheder) og it-leverandører, som 
skal udføre opgaver i forhold til tilslutning samt administration af it-systemer i 
NemLog-in fx borger.dk, SKAT og virk.dk. Via CSS kan en it-systemudbyder 
ligeledes vælge den eller de komponenter i NemLog-in, der ønskes ”koblet” til 
sin løsning fx signeringstjenesten, rettigheder til brug i FBRS eller fuldmagter til 
digital fuldmagt. En myndighed kan ligeledes udpege it-leverandører for sin løs-
ning, der varetager den tekniske tilslutning af løsningen (fx udveksling af SAML 
metadata, registrering af certifikater). 

Administrationskomponenten bygger teknisk på en workflow-motor, der hånd-
terer arbejdsgange, opgaver, underskrifter, godkendelser og notifikationer (advis-
håndtering). 
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Derudover henvender CSS sig i et begrænset omfang til brugerorganisationer. 

 I CSS kan en it-systemudbyder også være en gateway-leverandør. I det tilfælde 
er it-systemudbyder en it-leverandør eller myndighed, hvis systemmæssige til-
slutning til NemLog-in anvendes til at betjene flere offentlige myndigheder. 
Dette kan eksempelvis være en fælleskommunal løsning, der leveres af en it-
leverandør – eller et antal kommuner, der indgår i et driftsfællesskab. 

 Alle nye it-systemudbydere, it-leverandører og brugerorganisationer skal opret-
tes via et digitalt tilslutningsflow i CSS. Her skal en person fra organisationens 
ledelse acceptere vilkår for tilslutning til NemLog-in samt udpege en admini-
strator for organisationen. Herved sikres den fornødne ledelsesforankring og 
korrekte bemyndigelse.  

5.5 NemLog-in/Fuldmagt (Digital fuldmagt) 
Digital fuldmagt gør det muligt for borgere at give en fuldmagt til en repræsen-
tant, således at repræsentanten kan agere på borgerens vegne i de offentlige selv-
betjeningsløsninger, der er tilsluttet Digital Fuldmagt. Fuldmagter kan gives til 
andre borgere, en medarbejder i en virksomhed eller en virksomhed (via CVR-
nummer). Digital Fuldmagt er en fællesoffentlig komponent, som indebærer en 
række fordele for de involverede parter:  

 Myndigheder får mulighed for at understøtte fuldmagter i deres borgerrettede 
it-løsninger uden selv at skulle bygge en applikation til administration af fuld-
magter. Dermed vil arbejdet med at understøtte digitale fuldmagter blive væ-
sentligt reduceret, og myndighederne får mulighed for at begrænse brugen af 
de ”analoge” kanaler.  

 Myndigheder kan i høj grad genbruge de snitflader, der i forvejen anvendes til 
integration mod NemLog-in og fællesoffentlig brugerstyring, herunder OIO-
SAML. 

 Borgere får mulighed for på en kontrolleret måde at give adgang til en repræ-
sentant til at udføre handlinger på deres vegne – uden at være fristet til at vide-
regive deres NemID-kodeord og nøglekort, hvilket er en usikker praksis i strid 
med reglerne. 

 Borgerne får én samlet indgang til at administrere deres fuldmagter til offentli-
ge selvbetjeningsløsninger, og det bliver muligt at give fuldmagter, som dækker 
flere myndighedsløsninger på én gang. 

 Det bliver lettere for repræsentanter at anmode samt anvende fuldmagter fra 
borgere på en konsistent måde på tværs af myndigheder.  

 Brugen af fuldmagter (processer, terminologi, brugergrænseflade, teknik mv.) 
harmoniseres på tværs af den offentlige sektor i takt med at fuldmagtsløsnin-
gen tages i anvendelse af myndighederne.  

Der kan pt. tildeles 17 specifikke fuldmagter. I 2015 blev der afgivet ca. 10.000 
fuldmagter. 
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Der er et ønske om at gøre fuldmagterne mere detaljeret samt skabe bedre inklu-
sion af de ikke-digitale borgere (”de 20 %”). 

5.6 NemLog-in/STS (Security Token Service) 
Den oprindelige NemLog-in-løsning understøtter adgang til browser-baserede 
applikationer for personbrugere. Med introduktionen af NemLog-in’s STS-
komponent er det også muligt at understøtte adgangsstyring til webservices – 
baseret på udstedelse, præsentation og validering af security tokens (SAML As-
sertions). Myndigheder har i stigende grad brug for at udstille og konsumere 
webservices (API’er), der udstiller funktionalitet og data, og derved bliver ad-
gangsstyring for disse services essentiel. Som eksempel kan nævnes, at det er 
besluttet, at al adgang til tværgående ajourføringsservices i Grunddataprogram-
met håndteres via NemLog-in’s STS. 

NemLog-in’s STS kan fungere på forskellige måder og indgå i en række forskelli-
ge scenarier. Der er grundlæggende to forskellige hovedscenarier hver med un-
dervarianter: 

 Systembrugermodellen hvor adgang til at kalde en webservice tildeles til 
et klientsystem. 

 Identitetsbaserede webservices, hvor en klient får udstedt et token til at 
agere på vegne af en personbruger – således at det efterfølgende webser-
vice-kald sker i kontekst af denne personbrugers identitet samt evt. ret-
tigheder og fuldmagter. Her findes flg. undervarianter: 

o ”Bootstrap token mode” (kald til STS autentificeres med boot-
strap token indlejret i en web SSO-autentifikation) 

o ”Local token mode” (kald til STS autentificeres med token fra 
lokal STS) 

o ”Signature mode” (kald til STS autentificeres med signatur fra 
brugeren) 

5.7 OIOSAML profilen 
OIO Web SSO Profile (OIOSAML) 2.0.9 er en dansk specialisering (profil) af 
den internationale SAML 2.0 standard. Det er en teknisk standard, der beskriver, 
hvordan myndighedsløsninger kommunikerer med en SAML Identity Provider 
(som NemLog-in) i forbindelse med autentifikation af en bruger, logout eller 
forespørgsler om brugerattributter. OIOSAML kan anvendes af it-
systemudbydere, der skal indgå i den fællesoffentlige Single Sign-on føderation 
med services, der eksempelvis skal være en del af borger.dk eller Virk.dk. Stan-
darden gør det muligt at koble it-systemer fra forskellige organisationer sammen 
på nye måder, hvilket skaber sammenhæng og mulighed for nye, digitale services. 
Endvidere opnås en forbedret brugeroplevelse, idet brugerne ikke konstant vil 
skulle logge sig på systemerne. 
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Hovedformålet med OIOSAML er at sikre interoperabilitet ved at definere en 
delmængde af SAML standarden og fastlægge en række implementeringsvalg12 
gennem profilering. Dette er nødvendigt, idet SAML-standarden er meget åben, 
og notorisk har vist sig at give interoperabilitetsudfordringer, hvis den ikke profi-
leres. 

Derudover er der i tillæg til OIOSAML defineret en ”OIO Basic Privilege Profi-
le”, som definerer, hvorledes privilegier (roller) kan indlejres i et SAML token på 
en veldefineret måde.  

For at lette myndighedernes brug af OIOSAML i forbindelse med tilslutning til 
NemLog-in er der udviklet referenceimplementeringer i Java og Net. Disse inde-
holder al nødvendig funktionalitet til integration med NemLog-in, og kan direkte 
anvendes i myndighedsløsninger.  

Support af OIOSAML referenceimplementeringerne ligger hos Schultz, og ko-
ster 300.000 kr. om året. Hvis der laves megen ny funktionalitet i den kommende 
løsning, som påvirker snitfladerne, skal dette tænkes ind i referenceimplemente-
ringen.   

5.8 OIO IDWS profilerne 
Tilsvarende OIOSAML profilen af den internationale SAML 2.0 standard er der 
også defineret et sæt af profiler af den internationale WS-Trust profil til brug 
mod NemLog-in’s Security Token Service (STS) – disse er benævnt OIO IDWS 
profilerne13 og består af: 

 OIO WS-Trust Profile 1.0.1 

 OIO WS-Trust Deployment Profile 1.0 

 OIO Bootstrap Token Profile 1.0.1 

 OIO SAML Profile for Identity Tokens 1.0 

 Liberty Basic SOAP Binding 1.0 

 OIO IDWS REST Profile 1.0 

For disse profiler er der ligeledes udarbejdet referenceimplementeringer14 i Java 
og Net og dækkende både SOAP-baserede og REST-baserede web services. 

OBS: Disse referenceimplementeringer er udviklet ultimo 2015 er ikke underlagt nogen vedli-
geholdelsesaftale. 

                                                 

12 Fx valg af bindings, funktioner, krypteringsalgoritmer, navne på attributter, understøttelse af extensions 
osv. 
13 https://digitaliser.dk/resource/526486 
14 https://digitaliser.dk/group/705156/resources/type/150019 
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