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digi.no 13.03.2006: MinSide utsatt på 
ubestemt tid
• ………….

• Den første forklaringen på utsettelsen Røys gir er 
"utfordringer i markedet for elektroniske ID”. ………

• De eneste brukeren som ville kunne logge seg på MinSide 
dersom systemet ble lansert i dag ville være noen titalls 
tusen brukere med IDer fra Telenor, Siemens Business 
Systems og Confides. …………

• Røys forteller også at utsettelsen skyldes at etatene som 
skal levere informasjon til MinSide sliter med å få på plass 
koblingen til sikkerhet/påloggingsløsningen.



PKI/Elektronisk ID

Økt tilg jeng elig het via  elektronis ke 
kommunikas jons kana ler s tiller 
krav til s ikkerheten i elektronis k  
s amhandling .

S ikkerheten i dag ens  løs ning er 
byg g er ofte på  uforbeholden tillit, 
men g ir lav s ikkerhet for både 
brukere og  tjenes tetilbydere.

E lektronis k  ID  knytter pers on og  
pers onens  handling  s ammen på  en 
s ikker og  ufravikelig  måte.

- s ikker leg itimas jon i den elektronis ke verden

E ks empler på  bruk:

• S ikker og  konfidens iell e-
pos t

• På log g ing  fra  
fjernarbeids pla s s

• Autentis ering
• S ikker på log g ing  til 

netts ted
• S ikre trans aks joner





IDENTITET

Hvem er jeg??  Hvor 
kommer jeg fra??  Og 
hva p….. hadde jeg der 
å gjøre???

Uttalt av forfatteren Didrik 
From jr. da han våknet i en av 
Veivesenets sandkasser ved 
Ullernchausseen etter en 
belivet aften.

Fritt etter Dusteforbundet ved 
Fredrik Stabel





The Problems of Personal Identity

• Who am I?

• Persistence. 

• Evidence.

• Population.

• Personhood.

• What am I?

• How could I have been?

• What matters?

Olson, Eric T., "Personal Identity", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2002 Edition), 



Identifisering - autentisering

• Krever en eller flere 
faktorer sammen med et 
navnebegrep

– Kunnskapsfaktorer - 
noe du vet, for 
eksempel passord

– Besittelsesfaktorer - 
noe du har, token

– Biometrisk faktorer - 
noe du er, fingeravtrykk



Autentiseringsstyrke

• Autentiseringsstyrken 
avhenger av hvor mange 
faktorer som brukes

• Sterk autentisering 
krever to eller flere 
faktorer!
– for eksempel krever 

minibank to faktorer; et 
bankkort og en PIN-kode

0 1 2 3



Elektronisk identitet

• Elektronisk autentisering av en gitt 
styrke som knytter rettighetshaveren av 
autentiseringsmidlene til sikkert lagrede 
og kontrollerte personopplysninger som 
kan brukes i elektronisk samhandling.

• Identitet er nødvendig for tillit.



Sikkerhet – Autentisering – PKI

• Det er vesentlig å vite hvem som søker tilgang til 
systemene

• En tilkjennegir seg ved å autentisere seg med en eller 
flere autentiseringsfaktorer

• Autentisering krever ikke nødvendigvis PKI
– Brukernavn/passord

– RSA-kalkulator

• Autentisering med PKI gir alltid sterk autentisering
– Brukeridentitet knyttet til token og PIN

• PKI er den eneste autentisering som gir elektronisk 
signatur som tilleggsfunksjonalitet



Common Info

Address, Etc.

Holdbarhet av elektronisk identitet

Digital IDs 
(names or 
unique ids,
credentials)

Employer 
Digital Profiles

Consumer 
Digital Profiles
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Application, site, or partner 
Digital Profiles

Varig og langlivet

Mer midlertidig,
situasjonsbetinget 

informasjon



Et kort kurs i krypto og PKI



”Hemmelige” meldinger

• Steganografi (500 f. Kr.)
– Steganos – tildekket

– Graphein – å skrive

– Å skjule at det finnes en melding

• Kryptografi (500 f. Kr.)
– Kryptos – skjult

– Å skjule innholdet i en melding

• Kryptering
– Å gjøre en melding ”meningsløs”



Symmetrisk og asymmetrisk kryptering

Dk2(Ek1(M))=M

Krypterings-
nøkkel (k1)

Dekrypterings-
nøkkel (k2)

KryptotekstKlartekst Klartekst



Noen historiske milepeler

• PKI-historie
– 1976: Diffie, Hellman og 

Merkle oppfinner PKI

– 1977: Rivest, Shamir og 
Adelman lager RSA-
algoritmen

– 1985: Kiblitz og Miller 
foreslår elliptiske kurver til 
kryptografi

• Sertifikat-historie
– 1978: Lohnfelder skaper 

digitale sertifikater

– 1988: X.509 V1

– 1993: X.509 V2

– 1996: X.509 V3



Signering

• Signerer med egen privat nøkkel

• Verifiserer med avsenders offentlige nøkkel

Ola

Ola Kari

Signer Verifiser

Hei 
Kari ......

Hei 
Kari ......

TTP

Hei 
Kari ......



Digital signatur

• En metode hvorved avsender av en melding, fil eller 
annen form for digitalt kodet informasjon kan knytte sin 
identitet til informasjonen. Signeringsprosessen 
innebærer en transformering av informasjonen, sammen 
med en hemmelighet som avsenderen har, til et merke 
som kalles en signatur.

• Digital signatur sikrer integritet og ikke-benekting til 
meldingen



Å skape en digital signatur

Melding
Hash

funksjon

Melding

Hash
resultat

Digital
signatur

Privat
nøkkel

Signerings
funksjon



Å verifisere en digital signatur

Hash
funksjon

Hash
resultat

Offentlig
nøkkel

Verifiserings
funksjon

Melding

Digital
signatur Gyldig signatur?



PKI er ikke bare signatur

• Autentisering
– Sikker identitet

• Autorisering
– Styrt tilgang

• Konfidensialitet
– Kryptert melding

• Integritet
– Uendret melding

• Ikke-benekting (digital 
signatur)
– ”Rekommandert post”

• Overvåking
– Oppdage og forhindre 

innbruddsforsøk



Lagringssteder for elektronisk ID



Fordelen (en av dem) med smartkort



Axalto e-gate





Viviane Reding: The RFID Revolution: 
challenges and options for action
• Viviane Reding, member of the European Commission 

responsible for Information Society and Media:
– Between March and June 2006 there will be a series of public workshops 

to discuss the main issues relevant to RFID. The earlier we begin this 
discussion, the greater the prospects for success in reaching consensus 
on a set of guiding principles. 

– The conclusions of these workshops will assist the European Commission 
in the preparation of an online consultation. 

– This additional feedback will be analysed and the Commission will report 
on it in a Communication to be issued by the end of 2006. In the 
Communication I will outline concrete any follow-up steps that are 
needed, including legislative measures where necessary. 

– This dialogue will be accompanied by an intensified international dialogue. 
In the age of instant global communication, the need of nations to work 
together is greater than ever. The technological challenges we face today 
are too complex, too immense, and too pervasive for the European Union 
or any nation to face alone. 

– The scope will cover all of our important goals -protecting security, aiding 
law enforcement, closing the digital inclusion gap, and at the same time 
ensuring the privacy of each of our citizens. 



RFID – what is?
RFID tag: A microchip attached to an antenna that picks up 
signals from and sends signals to a reader. The tag contains a 
unique serial number, but may have other information, such 
as a customers' account number. Tags come in many forms, 
such smart labels that are stuck on boxes; smart cards and 
key-chain wands for paying for things; and a box that you 
stick on your windshield to enable you to pay tolls without 
stopping. RFID tags can be active tags, passive tags and 
semi-passive tags.

-og i tillegg behøves en RFID leser. 

Leser  (passiv RFID): 
      - Induktor for å lage spenning/strøm i mottageren
       - Mottager av radio-responssignalet 
        (ROM-verdi: opptil 600 bytes, typisk 64-128 bits

Inductive Coupling Propagation Coupling

Aktive (m/ eget powersupply)   Rekkevidde: ad lib (no limit)  
Passive (induksjonsdrevet)       Rekkevidde: Fra noen millimeter til flere meter



Miniatyrisering
RFID - nå også på tape

Pris pr. RFID tag: ned mot 5 cent (US) 

Induksjons-
spole

Selve chip’en



Virkemåte – passiv RFID

1. RFID tag’en kommer nær
    et kontaktpunkt

2. Kontaktpunktet
    induserer magnetfelt 
   (til trådsløyfen i tag’en)

3. Trådsløyfen  genererer
     strøm til chip’en (som
     starter momentant)

4. Chipen genererer
    programmert respons-
    signal (RFID) som 
    sendes til kontaktpunktet 

    Kontaktpunkt

Til backendsystem

RFID-tag



Ulike typer RFID

• Frekvens
– Lav frekvens (LF) – 125/134 kHz

– Mest vanlig brukt til aksesskontroll og sporing

– Høy frekvens (HF) – 13,56 MHz
– Avlesningsavstand inntil 1,5 meter. 

– Påvirkes ikke av vann eller metall.

– Ultrahøy frekvens (UHF) – 850 MHz til 950 MHz
– Lengste avstand opp til 3 meter

• Kategorier
– Passiv

– Henter energi fra bestråling med radiobølger

– Aktiv
– Inneholder batteri

– Kan sende over 100 meter



Special Occations
Boston Marathon:

 
 The Boston Marathon
Real-time Tracking of Runners on the Internet 

Thanks to the use of TI-RFid technology, the Boston Marathon was able to offer updates on runners' progress via the Internet for the first time in 1999. 
A transponder threaded through the sneaker laces of each runner allowed runners' times to be logged easily and sent to the Internet. Friends and family
of the athletes were able to log on to the official Boston Marathon web site, enter a person's name or race number, and view the runner's time, updated 
approximately every 3 miles along the course 

RFID-tag

Euro bank notes to embed RFID chips by 2005
http://www.eetimes.com/story/OEG20011219S0016

Merking av penger:



Kredittkort 
-utvikling mot RFID



Mastercard PayPass

www.paypass.com



Nokia er med 

RFID og NOKIA
How It All Works
Nokia, MasterCard make bid for m-wallet
Tuesday 13th May 2003, 

The Nokia phone SmartCoverTM is embedded with a contactless chip and a 
Radio Frequency circuit. The chip has been specially programmed with pre-
registered MasterCard payment account information as part of the new 
MasterCard PayPass proximity payment technology. When consumers tap or 
wave their Nokia phones on the specially equipped PayPass readers at the 
point of sale, payment account information is transmitted to the terminal. The 
transaction is then processed through MasterCard's highly trusted payment 
network in the normal way
Ref: http://www.infosyncworld.com/news/n/3576.html 

http://www.infosyncworld.com/news/n/3576.html
http://www.infosyncworld.com/news/n/3576.html
http://www.infosyncworld.com/news/n/3576.html


Sikkerhetsproblemer

Sikkerhetsproblem 1: RFID er lett å klone  

- skjul en leser på brystet og ta en tett dans – nær lommeboka

- skjul en leser i heisdøra, stolsetet eller steder man kommer nær..
 Avles responssignalet og programmer en separat TAG med samme RFID.
    Brukeren kan ikke vite når/hvor avlesningen fant sted slik at kilden blir 
    vanskelig å finne i ettertid.

WARNING

1. Autentisering: Kloning – tyveri av RFID
2. Konfidalitet – Ukontrollert overvåking 

Sikkerhetsproblem 1: Overvåking  

-Med skjulte tag’s i klær, penger, kredittkort har eieren ikke 
  kontroll med om når/hvor/hvordan han kan bli detektert.

Organisasjoner er aktive som motarbeider RFID. Ref: www.stoprfid.org Lovverk for 
begrensing på vei i USA.

WARNING

http://www.stoprfid.org/
http://www.stoprfid.org/
http://www.stoprfid.org/


Sårbarhet

Sikkerheten til en RFID er svak dersom det ikke legges
på et ekstra ”lag”, eksempelvis PKI. 
(kryptert innhold er ikke motstandsdyktig mot replay 
  dersom innholdet ikke skiftes ut)

Husk: Inductive Coupling Propagation Coupling

Kontrollert sak

Leser /Avlesning
”U”-kontrollert sak
Avlesning opptil 

noen meter 



PKI-prosjekter gruppert
etter målgrupper
• B2B – Virksomhet til virksomhet

• B2C – Virksomhet til privatperson

• B2E – Virksomhet til medarbeider

• C2C – Privatperson til privatperson

• G2B – Myndighet til virksomhet

• G2C – Myndighet til privatperson

• G2G – Myndighet til myndighet



Prosjektet Elektronisk innsending 
(EI@)
• Mål for etaten:

– overgang til intern elektronisk dokumenthåndtering ved innsending av 
elektroniske og maskinlesbare saksdokumenter

– automatisere manuelle arbeidsoppgaver for å frigjøre ressurser og sikre 
likebehandling

– bedre informasjonskvalitet

– bedre tilgjengelig informasjon for saksbehandler uavhengig av geografi

• Mål overfor legene:
– Bidra til overgang til elektronisk dokumenthåndtering også på legesiden

• Fremdrift :
– Igangsatte pilot 11.03.02

– Prøvedrift 2002

– Fullverdig løsning fra 01.01.2003



Et nytt skritt på veien...

• Mer helse for hver bIT 
    (1997-2000)

•Si @!                
  (2001-2003)

• S@mspill 2007 
(2004-2007)



LOV 2001-06-15 nr 81: Lov om elektronisk signatur.
1. elektronisk signatur: data i elektronisk form som er knyttet til andre elektroniske data og som brukes som 

autentiseringsmetode,

2. avansert elektronisk signatur: en elektronisk signatur som  

a) er entydig knyttet til undertegneren,  

b) kan identifisere undertegneren,  

c) er laget ved hjelp av midler som bare undertegneren har kontroll over, og  

d) er knyttet til andre elektroniske data på en slik måte at det kan oppdages om disse har blitt endret etter signering,  

1. kvalifisert elektronisk signatur: en avansert elektronisk signatur som er basert på et kvalifisert sertifikat og fremstilt av et 
godkjent sikkert signaturfremstillingssystem,  

2. undertegner: den som disponerer et signaturfremstillingssystem og som handler på vegne av seg selv eller på vegne av en 
annen fysisk eller juridisk person,  

3. signaturfremstillingssdata: unike data, som for eksempel koder eller private nøkler, som undertegneren benytter for å 
fremstille en elektronisk signatur,  

4. signaturfremstillingssystem: programvare eller maskinvare som benyttes til å fremstille elektronisk signatur ved hjelp av 
signaturfremstillingsdata,  

5. signaturverifikasjonsdata: unike data, som for eksempel koder eller offentlige nøkler, som benyttes til å verifisere en 
elektronisk signatur,  

6. signaturverifikasjonssystem: programvare eller maskinvare som benyttes for å verifisere elektronisk signatur ved hjelp av 
signaturverifikasjonsdata,  

7. sertifikat: en kopling mellom signaturverifikasjonsdata og undertegner som bekrefter undertegners identitet og er signert av 
sertifikatutsteder,  

8. sertifikatutsteder: en fysisk eller juridisk person som utsteder sertifikater eller tilbyr andre tjenester relatert til elektronisk 
signatur,  

9. sertifiseringsordning: enhver ordning der en tredjepart skriftlig bekrefter at en sertifikatutsteders produkter, prosesser 
eller tjenester oppfyller spesifiserte krav, og der sertifikatutsteder ikke er berettiget til å utøve de rettighetene som 
sertifiseringen gir før vedkommende har mottatt tredjeparts bekreftelse,  

10. godkjenningsordning: enhver ordning der en tredjepart gir tillatelse til at en sertifikatutsteders produkter, prosesser eller 
tjenester markedsføres eller brukes til nærmere angitte formål eller under angitte betingelser,  

11. selvdeklarasjonsordning: enhver ordning der sertifikatutstedere sender inn en selvdeklarasjon til tredjepart med angivelse 
av at nærmere angitte krav er oppfylt.  



Forskrift om elektronisk kommunikasjon 
med og i forvaltningen

• Legge til rette for sikker og effektiv bruk av elektronisk 
kommunikasjon med og i forvaltningen.
– Fremme forutsigbarhet og fleksibilitet.

– Legge til rette for samordning av sikre og hensiktsmessige tekniske 
løsninger.

• Legge til rette for at publikum på en enkel måte kan utøve sine 
rettigheter og oppfylle sine plikter i forhold til det offentlige.
– Klare handlingsregler og behovstilpassede sikkerhetskrav.

– Unngå at noen lider rettstap som følge av at nye datamaskinbaserte 
rutiner ikke blir forstått eller at teknologien svikter.

• Utfordring: Unngå at noen stenges ute eller blir ”annenrangs” 
kunder av forvaltningens tjenester fordi de ikke har tilgang til 
eller behersker de elektroniske tjenestene.



Hvor arbeides det med PKI-løsninger?

• ISO - International Organization for Standardization

• CEN - European Committee for Standardization

• ETSI - European Telecommunications Standards Institute

• APEC - Asia-Pacific Economic Cooperation

• IETF - The Internet Engineering Task Force

• Asia PKI Forum

• E-forum

• SEID

• NPT



Nye St. Olavs hospital i Trondheim



Hvor stort blir sykehuset ?

• Distribuert løsning

• Byggetrinn 1 2004-2006  kostnad ca 5 milliarder

• Byggetrinn 2 2006-2012  kostnad ca 5 milliarder

• Nye St. Olavs Hospital; 190 000 m2

• IKT leveranse fase 1 ca 300 mkr, opsjon fase 2 og drift



Målsettinger for IKT-satsningen

• Effektiv og sikker tilgang til kommunikasjon

• Økt tilgjengelighet – alltid rask tilgang

• Økt digital samhandling og kommunikasjon

• Oppdatert pasientinformasjon - pasientfokus

Alt over IP, IP over alt !



Nettverksikkerhetsarkitektur

Sikker sone

Intern sone

Åpen sone

Service
nett

Trådløs
nett

Internett



Pålogging/autentisering

• Et ID kort skal være bærer for 
mange tjenester:

• Pålogging/autentisering PC

• Adgangskort til dører 
(berøringsfritt)

• Betalingskort i kantine

• Uttak av ansatt-tøy i 
tøyautomater

• Signering av blodprøvetaking

• Identifisering i rørpoststasjoner

• Timeregistrering



Anvendelser

• Primært autentisering og pålogging
– PC/Windows

– Tykke og tynne klienter

– Roaming med VPN

• Sekundært
– Email – signering og/eller kryptering

– Web-autentisering

– Applikasjonstilgang

• Neste prosjekt
– SSO



Påloggingsbildet med smartkort



Pålogging med smartkort



PKI klientmiljø

Smartkort CSP
Programvare 

CSP

Microsoft CryptoAPI (CAPI)
Smart kor t tjenester  ( inkl. 

PKCS#11)

Smartkor t-
leser

Smart
kort

OpenRoaming 
Klient IE/Citrix klient MS LSA (smart 

card logon)

eID

 



Miljø for utstedelse av eID

 



Tilgang til tilbaketrekkingslister

OPR Server

Citrix servere

Microsoft 
Domene Kontrollere

CRL Web Server

ZebSign Katalog

1)

2)

 



Pasientterminal



MDA-Medical Digital Assistant

• Telefon –personsøker

• Pasientinformasjon

• Rekvirering LAB/RTG/ect

• Skjemautfylling

• Email

• Prosedyrer

• Få meldinger –sende 
meldinger



Så hva er konklusjonen?

• PKI og digitale sertifikater er standard tilgjengelig 
teknologi med flere leverandører på det norske markedet 
og til fallende priser

• Lovverket og forskrifter er stort sett på plass

• Sikkerhet på nettet, særlig i mobile løsninger, krever 
store investeringer

• Elektronisk identitet muliggjør å sikre transaksjoner og 
informasjon uavhengig av brukerutstyr og geografisk 
lokasjon på en kostnadseffektiv måte

• Kompetansen er på plass og markedet er modent for å 
realisere NÅ!







Bør man alltid velge ”GDS” pakken?
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Consulting Staff Capital expenditures
Recurring costs Yearly fees

Source: Jupiter Analysis (based on 300 companies)

In-hous => 33% more expensive

8

Normalt IS-
kostnadsbilde

Administrasjon10%

Bruker 35%

Kapital 19%

Support 11%

Nettverk25%
Snitt i Norge år 2000 : 
NOK 80.000,- pr bruker pr år

Kilde: The GartnerGroup

Spørsmål ?
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