
Veiledning for oppsett av to-faktor (MFA) 
 
To-faktor aktiveres for alle elever i Trøndelag fylkeskommune i løpet av 
skoleåret 22-23. Dette gir et ekstra lag med beskyttelse om passordet ditt 
kommer på avveie. Krav om to-faktor vil kun inntreffe utenfor elevnettet (altså 
på andre wifi enn Trondelag-FK), men kan også inntreffe innenfor elevnettet 
hvis det kjøres programvare/VPN som forfalsker hvilket nettverk pc’en kommer 
fra. 
 
Det er viktig at man har telefonen tilgjengelig under oppsettet, det er ikke 
mulig å fullføre uten.  
 
Spørsmål om registrering av to-faktor kan dukke opp av seg selv, når man 

aktiverer Office lokalt eller når man logger inn på office.com. Fremgangsmåten 

er den samme. Det enkleste er å tvinge den fram selv med å gå på 

https://aka.ms/MFAsetup 

Bruker du mobiltelefonen trenger du ikke å gå til avsnittet om «WinAuth» 
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Oppsett av Microsoft Authenticator på pc 
 

Dette gjøres fra pc: 
Gå til  https://aka.ms/MFAsetup 
og skriv epostadressen din. 
Elev123456@elev.trondelagfylke.no. Bytt ut 

tallene med dine egne 

 
 

 
 

 

 

 

 
Stopp her, ta fram mobilen og fortsett med den på 
neste side 

https://aka.ms/MFAsetup
mailto:Elev123456@elev.trondelagfylke.no


Oppsett av Microsoft Authenticator på mobiltelefon 
 

1. Gå til Google Play eller Apple App Store, søk opp microsoft authenticator og velg installer. (På 

telefonen) 

2. Start opp Authenticator appen.  

 

  
3. Velg «jeg er enig» 4. Velg «Skann en QR-kode» 

 

5. Hvis du ikke får fram knappen «Skann en QR-kode» må du trykke 

«Legg til jobb- eller skolekonto» og deretter skann QR. 

6. skann QR-koden du har på pc-skjermen. 

7. Trykk Godkjenn (Approve) på telefonen. 

8. Gå tilbake til pcen og klikk «neste». 

9. Ferdig 

 

10. Ferdig registrert  



Bytte av mobiltelefon og oppsett av app  
 
Når du bytter mobiltelefon er det nødvendig å sette opp appen på nytt mot den nye 
mobiltelefonen. Merk at det er viktig at dette utføres på skolen (elevnettet) så fort som mulig, 
da du ikke får mulighet til å bekrefte to-faktor hvis den gamle telefonen er ute av drift. Følg 
instruksjonen over for å sette opp app.  
 
For å holde det ryddig bør man slette den gamle registreringen fra lista etter at app er satt opp 
på ny telefon. Dette gjøres fra https://aka.ms/MFAsetup. Sjekk at du fjerner riktig telefon. 
 
Det er mulig å ha flere mobiltelefoner satt opp med app autentisering samtidig. Godkjenningen 

vil komme opp på alle. 
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Oppsett med WinAuth 
 

WinAuth er et eget program for PC som gjør at du kan sette opp godkjenning av 2-faktor på din PC. 

Dette benyttes hvis du ikke har mobil eller muligheten til å sette opp godkjenning av 2-faktor på din 

mobil. 

1. Gå hit https://github.com/winauth/winauth/releases/download/3.5.1/WinAuth-3.5.1.zip for 

å laste ned programmet. Merk deg hvor filen blir lastet ned. (Vanligvis Downloads eller 

Nedlastinger) 

2. Gå til utforsker og finn tak i Nedlastinger, høyreklikk på filen «WinAuth-3.5.1.zip og velg pakk 

ut alle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/winauth/winauth/releases/download/3.5.1/WinAuth-3.5.1.zip


3. Velg Pakk ut 

 

 

4. Høyreklikk på filen «WinAuth» som dukker opp i det nye vinduet og velg kopier 

 

  



5. Legg ned alle vinduer og høyreklikk på bakgrunnen på din PC og velg «Lim inn» 

 

 

11. Gå til https://aka.ms/MFAsetup og skriv inn brukernavn 
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12. Skriv inn brukernavn og passord 

 

  



13. Neste 

 

 

14. Trykk på «Jeg vil bruke en annen godkjennerapp» 

 

 

 



15. Neste 

 

 

16. Trykk på «Kan du ikke skanne bildet?» 

 

  



17. Trykk på symbolet til venstre for «Hemmelig nøkkel» for å kopiere dette. Minimer 

nettleservinduet (IKKE LUKK) 

 

 

18. Tilbake på bakgrunnen din på PCen din dobbeltklikker du på WinAuth som vi la dit tidligere. 

Klikk på «Add» og velg «Authenticator» 

 

  



19. Høyreklikk i felte under 1. og velg «Lim inn». Deretter trykker du på «Verify Authenticator» og 

tilslutt «Ok» 

 

 

  



20. Skriv inn ett passord du velger selv og velg «Encrypt to only be usable on this computer» og «And 

only be the current user on this computer». Deretter «OK». 

 

 

  



21. Ta opp nettleser vinduet du minimerte tidligere og velg «Neste» 

 

  



22. Gå tilbake til «WinAuth» og ta fram en kode. Skriv så inn koden i nettleservinduet (Mye fram og 

tilbake     ) 

 

 

23. Du er nå ferdig. Trykk «Fullfør» 

 


