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Presentasjonen 

• Litt om elektronisk signatur 

• Informasjon om tjenesten 

• Demo 

• Status og bruksområder 

• Hvordan komme i gang 
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Elektronisk signatur (eSignatur) 

Autentiseringsbasert eSignatur 

eSignatur basert på autentisering med eIDer i ID-porten (MinID, BankID, BankID på 

mobil, Commfides) 

Tjenesteeieren velger om signaturen skal kreve minimum sikkerhetsnivå 3 eller 4 

Avansert eSignatur 

eSignatur basert på innbyggerens signeringsnøkler (PKI) 

Signering med BankID eller Buypass på sikkerhetsnivå 4 

Felles for begge: 
Signatur (identifikasjon, logg og dokument) bevitnes og forsegles av tiltrodd tredjepart 

Tilbyr langtidsvaliderbar signatur (LTV) som XAdES (signert XML) samt PAdES (signert 

PDF som er validerbar og arkiverbar) 
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Signeringstjenesten 
Gjør det mulig for innbyggere å signere dokument fra det offentlige 

digitalt, ved å påføre en avansert elektronisk signatur.  
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Bruksscenarier 

 Sluttbruker: signere 

Synkront  
i tjenesteeierportal 

Asynkront  

i signeringsportalen 

Tjenesteeier: 
Opprette 
signeringsoppdrag 

Maskin-til-maskin-
integrasjon 

Støttes Støttes 

Manuelt via 
signeringsportalen 

Ikke aktuelt Støttes 

Synkron signering: 
Innbygger oppsøker selv 
tjeneste-eier og fyller ut 
f.eks søknadsskjema.  
Signerer der og da. 

Asynkron signering:  
Utsending fra tjeneste-eier. 
Oppdrag sendes mottaker med 
frist og lenke til signeringsportal. 
Signerer innen fristen. 
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Signeringstjenesten 
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Output Input 

PAdES 

signeringstjenesten 

sdo  +  ltv 

xml 

XAdES 

XAdES = XML Advanced Electronic Signatures 

PAdES = PDF Advanced Electronic Signatures 



Signering i nettleseren med BankID eller Buypass 

+ 
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• Støtter multi-signatur (flere signatarer) 

• Tilbyr tilleggstjenester for: 
• langtidsvalidering av signerte dokumenter 

• lagring av signerte dokumenter 

• varsling av signatar (for asynkrone signeringsoppdrag) 

• Kopi av signert dokument skal sendes til digital postkasse (kommer)  
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Demo 
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Kunder og interessenter 

I produksjon: 

• Universitet 

• Høyskole 

• Skjemaleverandører 

• Kommuner 

• Difi 

 

I test/kommende: 

• Leverandører av sak- 

og arkivsystem 

• Statlige foretak 

underlagt departement 

og etater 

• Lånekassen 

 

 

 

 

 
 

Interessenter: 

• Fylker 

• Kommuner 

• Helsevesen 

• Direktorat 

• Kommunale og 

statlige tjenester 
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Hva brukes tjenesten til  

• Arbeidskontrakter 

• Taushetserklæring 

• Skjema for klage på vedtak 

• Signatur på skjema (skjematjenester) 

• Samtykke for deltagelse i forskningsbaserte studier 

• Signatur på arbeidstidsregistrering for timelærere 

• Uravstemning 

• Foresattsignering på avtaler for umyndige  
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Hva må gjøres for å ta i bruk løsningen 

Kontakt idporten@difi.no  

Aksepter bruksvilkår 

Planlegg tjenesten og informer Difi 

Gjennomfør test og verifikasjon 

Produksjonssetting 
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Informasjon og dokumentasjon 

• https://samarbeid.difi.no/  

Direktoratet for forvaltning og IKT 

https://samarbeid.difi.no/



