
KONTROLL AV E-
SIGNERTE DOKUMENT



Denne presentasjonen vil gi deg en kort innføring i hvordan dere validerer et
et signert PDF dokument med en vanlig PDF-leser fra Adobe.

Åpne dokumentet i Adobe reader, har du ikke adobe kan du laste det ned her: 
https://get.adobe.com/no/reader/

Det er kun Adobe reader som har innbygget funksjonalitet validere signaturer. 



Dette er det som gir deg svaret på om et dokument er
gyldig signert. Hvis denne linjen står med grønn hake 

og denne teksten er dokumentet gyldig og du kan stole 
på det. 



Selv om dokumentet er gyldig signert er 
det viktig å kontrollere at det er de rette 
personene som har signert. Trykk på 

pennesplitten. 



Her står det hvem som har signert. Kontroller 
at dette stemmer. Ved å trykke på navnet 

kommer detaljert informasjon om signaturen. 
Signaturpanelet viser en liste over de som 

har signert. 

Trykker man må navnet kommer detaljert 
informasjon om den enkelte signaturen. Det 

er også lagt til et tidsstempel for hver signatur 
som forteller når signaturen ble påført. 



Her er detaljer rundt signaturene. 



Dette er kun en visualisering, at dette står her 
betyr ikke at signaturer er gyldige. 

Det er den øverste linjen som gir svar på at 
dokumentet er gyldig signert. 



https://www.bankid.no/om-oss/nyheter/2017/signeringsferden-fortsetter/



Trenger du å verifisere en eldre signatur? Da kan det hende du må bruke E-
Signing Validator: https://www.bankid.no/privat/los-mitt-bankid-problem/les-
signerte-dokumenter/

Har du spørsmål eller en signatur du er usikker på kan du kontakte bankID
på salg@bankidnorge.no

For ytterligere informasjon om Adobe validator:  
https://helpx.adobe.com/no/acrobat/using/validating-digital-signatures.html



PDF med Elektronisk signatur

Portabelt Dokument Format (PDF) ble utviklet av Adobe på 90-tallet for å kunne 
vise og dele dokumenter elektronisk. PDF med Avansert Elektronisk Signatur 
(PAdES) er et PDF dokument som er signert digitalt med bruk av sikker 
elektronisk identitet fra BankID, Buypass eller annen godkjent identitetsløsning.

PAdES formatet er i dag en åpen internasjonal standard. Det signerte dokumentet 
er selvbærende og inneholder all nødvendig informasjon om signatarer, 
sertifikater og tidspunkt for signering. Signaturene er låst til dokumentet med PKI-
basert kryptering og dokumentet kan ikke endres i ettertid uten av dette bryter 
signaturene.

I tillegg tidsstemples signaturene med en EU kvalifisert tidsstemplingstjeneste for 
å muliggjøre tidsbestandighet gjennom Long Term Validation (LTV).
Visning og validering av et signert PDF dokument utføres med en vanlig PDF-
leser der en online opphevelseskontroll garanterer for at innholdet og signaturene 
til enhver tid er gyldige.



Eksterne referanser:

Utfyllende informasjon fra Direktoratet for Forvaltning og IKT sine nettsider: 

http://eid.difi.no/nb/hvordan-kan-jeg-se-om-dokumentet-er-signert-validering

Informasjon om norske myndigheters anerkjennelse av PAdES etter Europaparlamentets- og Rådets 
forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester til bruk for elektroniske transaksjoner på det indre 
marked (eIDAS):

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/nov/signaturformater/id2521581/


