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Informationsmøde for private 
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Formål med mødet 

Mødet er målrettet jer, der i dag bruger NemID til 

at autentificere jeres brugere – og hvor I endnu ikke 

har fundet en broker.

1. Sikre, at I ved, hvad MitID er – og hvordan det 

kommer til at påvirke jer.

2. Sikre, at I ved, hvad I skal gøre for fortsat at kunne 

autentificere jeres brugere.

3. Introducere de brokere, som kan give jer adgang til 

MitID.



Introduktion 

Fra MitID-programmet:

• Jens Østergaard, programledelse

• Peter List, migrering

• Julie Rasmussen, kommunikation

• Eva Rieks, kommunikation

Brokere:

• Signaturgruppen, Morten Storm Petersen

• ZignSec, Jason Coombes

• Criipto, Niels Flensted-Jensen

• Signicat, Rasmus Kristiansen og Henrik Hansen

• Scrive, Patrik Larm

• NemLog-in, Stine Kern Licht

Dialog-muligheder 

• I kan stille spørgsmål ved at 

skrive i chatten. Vi samler kort 

op efter MitID’s indlæg. 

• I kan ikke stille spørgsmål til 

brokerne i dag, men vi stiller 

deres kontaktoplysninger til 

rådighed. 
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Mødets indhold 

• Om MitID v. Jens Østergaard (programleder i MitID)

− Generel introduktion til MitID

− Sikringsniveauer

− Migreringen af slutbrugere

− Brokernes rolle og jeres samarbejde med dem

• Brokerpræsentationer (6 styks)

• Næste skridt og tak for i dag v. Eva Rieks (MitID)



Om MitID 
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Generel introduktion til MitID 
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Partnerskabet bag MitID

Unikt og veletableret partnerskab mellem det 

offentlige og de danske pengeinstitutter:

• Fælles ønske om en styrket, sikker og fleksibel digital 

infrastruktur i Danmark

• Opgaven er at: 

− udvikle MitID og stille løsningen til rådighed for 

Danmark

− fokusere på fælles behov hos hhv. den offentlige 

og private sektor

− tilrettelægge en god overgang til den nye løsning.



Fra NemID…

Fungerer fint, men er ikke fremtidssikret  

Er dyrt og kompliceret at udbygge

Består af to forskellige 

systemer
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… til MitID

For jer betyder det, at:

• I skal have MitID for fortsat at 

kunne autentificere jeres 

private brugere. 

• I får adgang til MitID gennem en 

broker, som I selv vælger. 

• Brokerne gør anvendelsen 

lettere for jer, samtidig med at 

de varetager vedligeholdelses-

opgaven op imod MitID-kernen. 
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Fremtidssikret –

fleksibelt og 

modulært

Nemmere at 

udbygge

Ét samlet 

system



Sikringsniveauer  
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Sikringsniveauer 

• MitID benytter National Standard for Identiteters Sikringsniveau (NSIS) 

som rammeværk.

• Der er tre sikringsniveauer for den kombinerede styrke af 

registreringen og autentifikation (lav, betydelig og høj).

• I beslutter, hvilket sikringsniveau der er nødvendigt, for at de private 

slutbrugere kan tilgå jeres digitale selvbetjeningsløsning. 

Sikringsniveau høj
• Password + MitID chip

• MitID app + MitID chip 

Sikringsniveau betydelig
• MitID app

• Password + MitID kodeviser 

• Password + MitID kodeoplæser 

Sikringsniveau lav 
• Password

• MitID chip 
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Migreringen af slutbrugere
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Migreringen af slutbrugere Slide 13

Frem til den 30. juni 2022 
skal I understøtte både 

NemID og MitID

Senest den 30. juni 2022 
har alle slutbrugere fået 
MitID

1. november 2021 1. december 2021 1. januar 2022

Migreringskadence (estimater)

0,4 mio. slutbrugere 
har fået MitID

1 mio. slutbrugere 
har fået MitID

1,5-2 mio. slutbrugere
har fået MitID



Brokernes rolle og jeres 
samarbejde med dem  
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Brokerens vigtige rolle 

• Brokeren spiller en vigtig rolle i MitID; derfor stilles der store krav:

− Alle potentielle brokere skal gennemføre en basiscertificering – krav 

til og dokumentation af fx ledelsessystem for informationssikkerhed 

og forskellige kontroller.  

− De certificerede brokere skal herefter certificeres yderligere i 

forskellige anvendelsesmodeller (vælges af den enkelte brokere): 

Standard, Pakke, Flexibilitet

• Potentielle brokere kan løbende anmode om basiscertificering. De 

certificerede brokere vil fremgå af digst.dk/it-loesninger/mitid/
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Samarbejde og snitflader 

• Brokerne gør anvendelsen lettere for jer, samtidig 

med at de varetager vedligeholdelsesopgaven op 

imod MitID-kernen. 

• Brokeren supporterer jer i forbindelse med 

tilslutning, integration og fakturering. 

• Denne dialog og dette samarbejde finder sted 

direkte mellem broker og jer.  

• I bør finde en broker så hurtigt som muligt. 



Opsummering
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De vigtigste pointer 

• I skal bruge MitID for fortsat at kunne autentificere 

jeres private brugere.

• I får adgang til MitID gennem en broker, som I selv 

vælger.

− Har I erhvervsbrugere, skal I være opmærksomme 

på, hvordan jeres broker håndterer det.

• I vælger selv sikringsniveau (lav, betydelig, høj).

• I skal understøtte både NemID og MitID, indtil alle 

slutbrugere har fået MitID. Det sker senest den 30. 

juni 2022. Herefter skal I blot understøtte MitID.

− Vær opmærksom på, at det kommunikeres til 

slutbrugerne, at de skal beholde deres NemID, 

indtil MitID er endeligt indfastet. Men der er en 

risiko for, at de overser denne information.



Introduktion af de certificerede brokere 
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Brokere

De certificerede brokere er på nuværende tidspunkt: 

• Signaturgruppen

• ZignSec 

• Criipto

• Signicat

• Scrive

• NemLog-in
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Næste skridt og tak for i dag 
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Hvad sker der herfra?   

• Vi uploader præsentationen til MitID.dk

− Digst.dk/it-loesninger/implementeringssite/private-tjenesteudbydere 



Tak    
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