
Hvordan opprette rolle og integrasjon til et 

fagsystem? 

Før du begynner: 

For at et fagsystem skal bruke Fiks folkeregister trenger du leverandøren av fagsystemet sitt 

organisasjonsnummer1 før du oppretter rolle og integrasjon. 

Det må være avklart med leverandør hvilke opplysninger (dataminimering) som skal 

overføres fra folkeregisteret til fagsystemet. Dataminimering gjøres i avsnittet «Opplysninger 

som rollen kan hente ut». 

Logg på:  

• Fiks forvaltning: https://forvaltning.fiks.ks.no/fiks-

konfigurasjon/tjenester/folkeregister  

Velg: 

• Tjenester i sidemenyen og deretter Fiks Folkeregister 

Klikk på: Opprett rolle 

 

 

Informasjon om rolle 

Skriv inn: 

• Tjenesteområde (varierer fra system til system og påvirker om taushetsbelagte 

opplysninger kan hentes ut eller ikke): Støttetjenester uten taushetsbelagte 

opplysninger 

• Navn på rolle (valgfri tekst): Oppslag folkeregister for <navn på fagsystem> 

 
1 Dersom kommunen ønsker å bruke sin egen avtale med Digdir om bruk av maskin-porten 

er det kommunens organisasjonsnummer og ikke leverandørens, som skal registreres ved 

opprettelse av en integrasjonen. 

https://forvaltning.fiks.ks.no/fiks-konfigurasjon/tjenester/folkeregister
https://forvaltning.fiks.ks.no/fiks-konfigurasjon/tjenester/folkeregister
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• Beskrivelse (valgfri tekst): Oppslag folkeregister for <navn på fagsystem> 

Velg: 

• Hvordan skal rollen brukes: Velg kun til maskin-til-maskin 

Klikk på: Gå videre 

 

Bruksområde 

Velg:  

• Bruksområde: Søk etter personer 
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Opplysninger som rollen kan hente ut 

Velg: 

• Hak av for «Person basis». Dersom det gjøres dataminimering ved å fjerne merking 

for enkeltfelter (velges ved klikk på Minimér) må dette være støttet i fagsystemet. 

(Opplysninger fagsystemet skal bruke varierer fra system til system.) 

Klikk på: Gå videre 
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Gradert adresse 

Velg: 

• Skjul alle graderte adresser  

Klikk på: Gå videre 

 

Opprett rolle 

Les: 

• Oppsummering av dine valg 

Klikk på: Opprett rolle 

Klikk på: Gå videre 
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Tilganger til rollen 

Klikk på: Opprett integrasjon 
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Opprett integrasjon  

Det lages en integrasjon per fagsystem. 

Skriv inn: 

• Navn på integrasjon: <navn på fagsystem> 

• Autorisert organisasjonsnummer2: <organisasjonsnummer til leverandør eller 

kommune> 

• Beskrivelse (valgfri tekst): «Integrasjon mot <fagsystem> med <leverandøren> sitt 

organisasjonsnummer» 

Klikk på: Gå videre 

 

 

 

 

 

 

 

 
2  Dersom kommunen ønsker å bruke sin egen avtale med Digdir om bruk av maskin-porten 

er det kommunens organisasjonsnummer og ikke leverandørens, som skal registreres ved 

opprettelse av en integrasjonen. 
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Opprett og generer passord 

Klikk på: Opprett og generer passord 

• Du får nå Integrasjons-ID og Integrasjonspassord. Veldig viktig å ta vare på disse 

da de ikke blir vist flere ganger. 

Klikk på: Avslutt 

• Velg opprettet integrasjon fra listen. 

Klikk på: Gi tilgang til integrasjon og Avslutt 
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Hent ID til rollen 

Velg: 

• Rollen som er opprettet til bruk ved integrasjonen, ved å klikke på denne 

• Ta vare på verdien i feltet: ID til denne rollen 

 

Konfigurasjon av integrasjon til fagsystemet er nå ferdig i Fiks folkeregister og leverandør av 

fagsystem må få informasjon om: 

• Rolle ID 

• Integrasjons-ID eller identifikator 

• Integrasjonspassord 


