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To-faktor login i Aula for medarbejdere 

Dette dokument omhandler to-faktor login til Aula, og specielt anvendelsen af privat NemID i denne 
sammenhæng. 

Sikringsniveauer beskrives efter det der hedder NSIS - National Standard for Identiteters 
Sikringsniveauer – og som definerer krav til lokale elektroniske identifikationsordninger, der 
anvendes til transaktioner mellem parter i Danmark. 

NSIS assurance level 2 er det grundlæggende adgangsniveau til Aula, der svarer til et en-faktor-
login, og NSIS assurance level 3 er step up-adgangsniveauet i Aula, der giver adgang til følsomme 
data. 

Som medarbejder er der p.t. teknisk følgende mulige måder at opnå to-faktor login i Aula: 

1. Medarbejderen kan vælge at logge direkte ind med to-faktor identifikation på kommunens 
IdP. Medarbejderen starter med ønskede to-faktor login, og vil som udgangspunkt have 
adgang til følsomme data. 

2. Medarbejderen kan vælge at starte med at logge ind med en-faktor identifikation på 
kommunens IdP, og efterfølgende lave et step-up ved hjælp af NemID.    

3. Medarbejderen kan vælge at logge ind med Uni-login (brugernavn/password), og 
efterfølgende lave et step-up ved hjælp af NemID. 

4. Medarbejderen kan teknisk set vælge at logge direkte ind med NemID gennem Uni-logins 
brugergrænseflade. Medarbejderen vil ikke på denne måde automatisk opnå to-faktor login 
og vil dermed skulle benytte NemID igen, hvis denne ønsker at tilgå følsomme oplysninger.   

I forhold til nedenstående udtalelse fra datatilsynet, som omhandler brugen af NemID, er det dog 
kun mulighed 1,2 og 3 som bør anvendes.  

• Mulighed 1 anvender ikke NemID, og berøres derfor ikke af udtalelsen.  
• Mulighed 2 og 3 anvender NemID, som den ekstra faktor, og kan ses som et friviligt 

alternativ til Mulighed 1.  
• Mulighed 4 anvender alene NemID som log-in, og giver adgang til følsomme oplysninger. 

Dette er i modstrid med datatilsynets udtalelse, hvis der anvendes privat NemID. Teknisk 
kan Aula p.t. ikke selvstændigt lukke ned for mulighed 4, da log-in sker i gennem et 
eksternt system. Det vil derfor være op til den enkelte kommunes sikkerhedspolitik om 
denne log-in mulighed må anvendes.     

https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2012/mar/udtalelse-til-kl-
om-brug-af-privat-nemid-som-medarbejder-log-in-i-kommuner-opdateret/ 

Forældres log-in med anvendelse udelukkende af NemID påvirkes ikke af denne udtalelse fra 
datatilsynet. Tilsvarende er medarbejderes anvendelse af NemID medarbejdersignatur, heller ikke 
påvirket af udtalelsen.    
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